TK Saab Verksamhetsplan för 2012.
Allmänt
• Tillsammans med SISU komma fram till mål och handlingsplan för klubben.
• Aktivera fler medlemmar i kommittéer eller annan verksamhet inom klubben
• Öka informationen till medlemmar via hemsidan eller mail-utskick
• Arbeta för en långsiktig lösning av anläggningen mot Saab AB
• Arbeta för energieffektivisering
• Mål att vara 500 medlemmar under 2012.
Anläggning
• Underhålla och sköta anläggningens lokaler och banor
• Utebanor spelklara första veckan i maj
• Intäkt av uthyrning av utebanor 20 kSEK (15kSEK)
• Intäkt av uthyrning av innebanor 560 kSEK (500 kSEK)
• Bygga gym vid entrén i bollhuset - utredes
Junior
• Målsättning att få in ännu fler spelare i verksamheten (utfall 2011 inom parentes).
o Tennisslekis

35 st (ca. 30)

o Minitennis

50 st (ca. 40 st)

o Tennisskola

150 st (ca. 140 st)

o Sverigeskola

40 st (ca. 35 st)

o Elitskola

1 st (0 st)

o Proffsskola

1 st (0 st)

•

Bjuda in skolor till hallen för ”prova på spel”. Speciellt unga spelare

•

Vidareutbilda alla tränare och ledare. Alla ska vara ”up to date”

•

Vinna 2 st seriespel för juniorer och komma två i 3 st seriespel

•

Vinna 3 st JRM-titlar och vara i final i 3 st klasser

•

Vinnare av en klass i JSM, SALK eller Båstad

•

Evenemang inom klubben
o Anordna JKM under hösten
o Gemensamt träningsläger under april/maj
o Gemensam resa till SALK, JSM inne, Båstadstennis och JSM ute
o Minst 5 gemensamma aktiviteter för alla juniorer t.ex Go-Kart,
Fotbollsturnering, etc
o Julavslutning för alla skolor

Tävling
• Delta i seriespel i Svenska Tennisserier inomhus och utomhus
• Delta i seriespel i Östserien inomhus och utomhus
• Delta i Svenska Juniorcupen
• Delta i RM och SM med seniorer, juniorer och veteraner
• Arrangera inomhus-KM
• Arrangera TK Saab Trofén
• Arrangera Linköping Junior Open
• Arrangera deltävlingar inom IF SO Tour Mini, Midi, Maxi
• Arrangera RM för veteraner inomhus
• Erbjuda våra motionsspelare tränings- och tävlingsarrangemang.
IT
Vidareutveckla hemsidan och hålla den aktuell.
Serverlösning för klubben tas i drift. Bekvämt för klubbens funktionärer att nå program som
används på klubben.
PR
Få in 5 nya sponsorer till sponsortavlan och hemsidan.
Engagera tränarna i arbetet att söka sponsorer.
Ta fram avtalsförslag för sponsorer.
Utbildning
Total utbildningsplan och budget om 13. 000 SEK fördelat på nedanstående:
• Grundläggande domarutbildning 1, 1000 SEK,.
•

Matchledare, 1000 SEK,

•

Grundläggande tävlingsledarutbildning 1, 3000 SEK

•

Grundläggande tävlingsledarutbildning 2, 1000 SEK

•

Styrelseutbildning, 5000 SEK.

•

Första hjälpen, 2000 SEK.

