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Verksamhetsplan 2018/19

Hörby-Höör Tennisklubb

Hörby-Höör Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb tillhör de större idrottsklubbarna i Hörby och Höörs Kommuner
med en tennisverksamhet öppen för alla.
Klubben skall alltid sträva efter att erbjuda en bra miljö, såväl tennismässigt som socialt i
en alltid framåtsträvande klubb.
Klubben har också en antagen drogpolicy, vilket bl.a. innebär nolltolerans för
användande av droger, narkotika, tobak och doping i verksamheten.
F.n. har klubben drygt 400 medlemmar.
Organisation
Klubbens organisation består av en styrelse som från årsmötet fått delegerat ansvar för
klubbens verksamhet och ekonomi under ett verksamhetsår.
Styrelsen delegerar verksamhetsansvar till klubbchefen/chefstränaren som i sin tur kan
delegera ansvar för tennisspecifika verksamhetsdelar till övrig tennispersonal.
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Tennisverksamheten
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson

Nuläge
Vi har en verksamhet som täcker alla delar av tennis.
Vi bedriver tennisträning i både Hörby och Höör.
Vi erbjuder alla barn och ungdomar transport till och från träningen med klubbens egen
minibuss.

Målsättningar
 HHTK skall verka för att skapa en mycket bra tennismiljö för verksamheten
 fortsätta vara den ledande tennisklubben i Mellanskåne
 bli en av Mellanskånes största idrottsklubbar samt tillhöra Tennissyds 15 – 20 största
tennisklubbar
 HHTK skall arrangera tävlingar sanktionerade av Svenska Tennisförbundet varje år
 HHTK skall verka för att utbilda tränare och ledare från egna led

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

högsta möjliga kompetens på tränare/ledare genom
ut- och fortbildning

pågående

utveckla samarbete med kommunens grundskolor

pågående

utveckla ett gott samarbete med Svensk Tennissyd

pågående

Tävlingsspelare
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson

Nuläge
Vi har i dag fem yngre juniorer som tävlingsspelar med Sv.TF:s tävlingslicens
Vi har idag tre lag anmälda i Tennissyds seriespel, två herrlag och ett damlag

Målsättningar
 klubben skall vara representerad med både dam- och herrlag såväl inom- som utomhus
 verka för att fler juniorer börjar tävlingsspela, även i tävlingar utanför klubben.

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

träningsverksamhet

pågående

seriespel

pågående

interna klubbtävlingar

pågående

Tennisskola, minitennis/tennislekis
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Gunnar Berg

Nuläge
Vi har i dag ca 230 deltagare i tennisskolan inkl. minitennis/tennislekis.

Målsättningar
 fortsätta bedriva tennis för personer med funktionsnedsättning som särskoleelever och
rullstolsburna
 se till att nuvarande deltagare trivs i vår verksamhet
 skapa förutsättningar så att deltagarna spelar tennis med varandra utan tränare
(spontantennis) genom s.k. ”spelträffar”
 arrangera tennisaktiviteter som internmatcher och utbytesmatcher mot andra klubbar
samt träningsläger
 arrangera icke tennisaktiviteter, som t.ex. filmkväll, bowling, innebandy mm
 verka för ett gott samarbete med kommunernas skolor Hörby
 arrangera matchspel i enkel form för både deltagare i tennisskolan och
minitennis/tennislekis

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

träningsverksamhet

pågående

”spelträffar” för alla i barn/ungdomar i tennisskolan

pågående

utbytesmatch mot

2018/19

Internt matchspel för deltagarna i tennisskolan och
minitennis/tennislekis

pågående

Bredd och motion
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Gunnar Berg

Nuläge
Vi har i dag många medlemmar som motionsspelar.
Vi har i dag ca 90 medlemmar som deltar i klubbens vuxenträning.
Vi har frukosttennis vid ett tillfälle/vecka på en vardagmorgon
Vi har tennis för pensionärer en gång/vecka på en vardagförmiddag

Målsättningar
 arrangera ett vuxenläger på annan ort varje år
 skapa intresse att spela tennis för föräldrar som har barn/ungdomar i tennisträningen
 möjliggöra att fler lär känna varandra för att kunna spela tennis med varandra
 arrangera onsdagsdubbel varje vecka utomhus
 arrangera familjetennisdagar
 arrangera fler interna tävlingar för klubbens seniorer, ex Annandagsdubbel,
klubbmästerskap mm.
 utveckla frukosttennisen

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

tennis/annan aktivitet

1-2 ggr/termin

träningsläger, Kiel Tyskland

5 – 7 april 2019

TennisLigan, sept - april

pågående

Tennisstegen, maj – augusti

pågående

Frukosttennis

pågående

Pensionärstennis

pågående

onsdagsdubbel

juni - augusti

Tävlingar
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Magnus Johansson

Nuläge
Hörby-Höör TK arrangerar tre tävling/år sanktionerade av Svenska Tennisförbundet, Elite
Hotels Next Generation (utomhus, på uppdrag av Tennissyd), Sparbanken Skåne Open,
Hörby (utomhus) samt PowerStrings Open (inomhus)

Målsättningar
 fortsätta arrangera Elite Hotels Next Generation (på uppdrag av Tennissyd)
 fortsätta arrangera Sparbanken Skåne Open, Hörby (utomhus)
 fortsätta arrangera PowerStrings Open (inomhus)
 fortsätta arrangera Klubbmästerskap
 arrangera en Sommartourtävling för både herrar och damer under sommaren 2019

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

PowerStrings Open

18 – 22 febr. 2019

Elite Hotels Next Generation

maj 2019

Sparbanken Skåne Open, Hörby

juli 2019

Klubbmästerskap

juni – augusti 2019

Anläggning/service
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Rexhep Murati

Nuläge
Hörby-Höör TK har i dag en egen utomhusanläggning bestående av 3 grusbanor och
klubbstuga. Anläggningen rymmer dessutom en minitennisbana samt tre boulebanor.
Inomhus håller klubben till i den kommunägda tennishallen, ”Hörbyhallen”, där klubben
disponerar två tennisbanor, rum för shopen samt klubbrum/caféteria. Viss träning är
förlagd till Hörbyhallens idrottshall.

Målsättningar
 till sommaren 2019 ytterligare fräscha upp utomhusanläggningen inkl. klubbhuset
 fortsätta diskussioner med Hörby Kommun om utbyggnad av Hörbyhallen med
ytterligare en inomhusbana

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

Projektering av hallbygge

pågående

Information och marknadsföring
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Gunnar Berg

Nuläge
Klubben har synts i lokalpressen vid ett antal tillfällen under 2018.

Målsättningar
 fortsätta arbetet med hemsidan
 ta fram informationsmaterial till nya medlemmar
 ge ut en informationsfolder 2 – 3 ggr/år
 synas ännu mer i lokalpressen
 synas ännu mer i Hörby och Höör
 fortsätta sälja Hörby-Höör TK:s klubbkläder
 distribuera ett informationsblad till alla hushållen i Hörby och Höör

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

regelbundet informera media om HHTK:s verksamhet

pågående

regelbunden uppdatering av hemsidan

pågående

Sponsorer och reklam
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson

Nuläge
Klubben har tagit fram följande sponsorpaket: Företagssponsor 1000: -, Företagssponsor
2500: -, Företagssponsor 5000: - (vindskydd), Företagssponsor 5000: - (minibussen)
samt privatsponsor 300: HHTK räknar med sponsorintäkter om ca 50 000: -/år.

Målsättningar
 att fortsatt öka sponsorintäkterna under 2018/19
 utveckla ”Rabattkupongen” de kommande åren
 sträva efter mer långsiktiga avtal
 ytterligare stärka samarbetet med befintliga partners
 sälja reklam i Tennishallen

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

Försäljning av sponsorpaketen

pågående

försäljning av ”Hörby Tennis Rabatten”

start 2019

Personal
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Styrelsen

Nuläge
Sedan 2012-01-01 har klubben en fast anställd chefstränare/klubbchef på 100 %.
Sedan 2011-05-01 har klubben en anställd vaktmästare på 100 %.
Sedan 2016 – 06 – 01 har klubben en anställd ekonomiansvarig/tennistränare på 75%.
Vidare har HHTK ca 10 timanställda tränare.

Målsättningar
 utveckla ett bra samarbete med AF

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

Personalträff

2018/19

Tennis Shopen
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson

Nuläge
HHTK har försäljning av tennisprodukter i en egen shop, Tennis Shopen. Shopen finns
direkt i Hörbyhallens entré.

Målsättningar
 utöka shopens sortiment
 synliggöra Tennis Shopen för både medlemmar och icke medlemmar på ett ytterligare
bättre sätt
 ev. utöka verksamheten genom en webshop

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

Försäljning av tennisprodukter

pågående

Kioskverksamhet / Loppis
Verksamhetsansvarig
Fredrik Tuvesson / Gunnar Berg

Nuläge
HHTK bedriver jordgubbsförsälning i Höör. Försäljningsställen är vid Eddis Grill/Preem,
Nya Torg och Navet. Beräknad period för öppethållande är årligen juni - juli. Bemanning
sker genom sommarjobbande ungdomar, måndag - fredag avlönade av Höörs Kommun
och helger avlönade av HHTK.
HHTK ansvarar för ”Backluckeloppis” på City Gross parkering i Höör som äger rum andra
lördagen i månaderna april – oktober.

Målsättningar
 generera ett bra tillskott till HHTK:s kassa
 marknadsföra ”Backluckeloppisen” ytterligare

Aktiviteter/verksamhet

Tidsplan

Försäljning av jordgubbar

juni – juli 2018/19

”Bakluckeloppis” på City Gross parkering i Höör

april – oktober 2018/19

