VISION
JÖNKÖPINGS TK

Vi vill vara klubben mitt i stan med bred verksamhet, attraktiv anläggning
och stark klubbkänsla för barn, ungdomar, vuxna och familjer.

2020-2022

Vi vill erbjuda möjligheten att utvecklas från nybörjare till elitspelare.

Vi vill att tennisen ska vara en viktig del genom hela livet.

FRAM

STEGET
I JÖNKÖPINGS TK
2020

JTK’s styrelse och RC’s sportchef bjuder in barn, ungdomar och
föräldrar i Jönköpings Tennisklubb att gemensamt ta vår klubb
ytterligare steg framåt. Vi kallar det för Framsteget.
Framsteget består av fem initiativ vi vill fokusera extra på.
Ta chansen att vara med att utveckla vår klubb.

FAMILJETENNIS
NÄT & KÄK
TENNIS

PADEL

Stärka klubbkänslan genom
sociala evenemang och tävlingar
Stärka ekonomin via mer sponsring,
medlemmar och juniortränare

SPONSORER
TÄVLINGAR

Erbjuda mer träningar med tränare
som har eliterfarenheter

FAMILJETENNIS

Syfte: Fler medlemmar och ökade beläggning på helgerna. Föräldrar och barn kan
spela tennis vid samma tillfälle, var för sig. Möjlighet för juniorer att tjänar pengar
som tränare samt ta ansvar genom att leda och lära ut tennis till barn och vuxna.

HUR: Erbjuda föräldrar och barn att spela tennis vid samma tillfällen.
Tränare är ungdomar samt en yngre vuxen per tillfälle, rullande schema.
Per tillfälle: 8 vuxna per 2 banor och 12 barn per 2 banor, 1 tränare per bana.
Frukost eller lunch till reducerat pris på RC Grill.

NÄR: Prova tennis – familj: enstaka tillfällen; tex. vid lov eller helger.
Prova tennis
Lär dig tennis – familj: 8 lördagar; vuxna och barn.
VT: 10 tillfällen (påsk 4, våren 6)
HT: 10 tillfällen
Lär dig tennis – vuxen: 8 lördagar; vuxna
Lär dig tennis
VT: 8 lör. * 2h = 16 tillfällen
HT: 8 lör. * 2h * 2 omg. = 32 tillfällen

NÄT & KÄK

Syfte: Stärka gemenskapen i klubben. Tennis är för hela familjen där barn och
föräldrar kan spela tillsammans. Äldre spelare kan lära och inspirera de yngre. Vi
träffas för spela tennis, umgås, inspireras och äter tillsammans.

HUR: Klubbkommittén ansvarig för att bjuda in föräldrar och barn.
Varje tillfälle har gärna ett tema där junior eller föräldrar medverkar
Klubben bjuder på mat, i samarbete med RC Grill
NÄR: 3 gånger per termin
PRIS: Gratis för medlemmar

Exempel på teman
- Att hantera nervositet under match
- Tips på hur man använder Tennis Online
- Hur kan jag träna extra utanför banan?
- Att tänka på som tennisförälder

TENNIS

PADEL

Syfte: Padel blir en del av JTK. Padel växer och har blivit en etablerad sport i
Jönköping. Tennis- och padelspelare alternerar ofta sporterna, låt oss dra nytta
av det genom att växa till en större klubb med fler medlemmar.

HUR: Styrelsen arbetar med att etablera Padel som en del av JTK.
Erbjuda lunch-padel med instruktör (padel + lunch).
Starta matcher / seriespel för medlemmar
NÄR: Ovan planeras att genomföras under vårterminen

SPONSORER

Syfte: Utveckla klubben och sänka kostnader genom sponsring. Ökade intäkter
via klubb- och tävlingssponsorer är viktigt för att utveckla klubbens verksamhet.
Många medlemmar har kontakter hos företag och organisationer, låt oss hjälpas
åt och dra nytta av det.

HUR: Sponsorkommittén ansvar för sponsorer.
Vi söker fler personer som aktivt kan söka sponsorer.
Klubbsponsorer betalar en årsavgift, skylt i hallen samt logga på hemsidan
Tävlingssponsorer är huvud- och delsponsor vid tävlingar.
Informationsmaterial finns för nedladdning på hemsidan.
NÄR: Arbete pågår sedan några år tillbaka men behöver utökas.

TÄVLINGAR

Syfte: Erbjuda lokal tävlingar samt skapa intäkter till klubben. Matchspel är en
naturlig och viktig del av tennisen. Att arrangera tävlingar är viktigt för
gemenskapen i klubben då vi ges möjlighet att träffas och följa våra barn och
ungdomar på hemmaplan. Tävlingarna ger även bra intäkter till klubben.

HUR: Tävlingskommittén ansvarar för tävlingar.
Involvera föräldrar och ungdomar som funktionärer och domare.
Eftersträva tävlingssponsorer samt matchsponsorer per tävling.
Medverka i seriespel.
NÄR: I dagsläget genomför vi ca 6 tävlingar per år

JTK’s styrelse och RC’s sportchef bjuder in barn, ungdomar och föräldrar i Jönköpings Tennisklubb att
gemensamt ta vår klubb ett steg framåt. Vi kallar detta initiativ för Framsteget. Ta chansen att vara med!
Framsteget består av nedan fem initiativ – dels nya samt befintliga vi vill fokusera på.

Syfte: Fler medlemmar och ökade beläggning på helgerna. Föräldrar och barn kan spela
tennis samtidigt, men var för sig. Möjlighet för juniorer att tjänar pengar som tränare
samt ta ansvar genom att leda och lära ut tennis till barn och vuxna.

Ansvarig:

Syfte: Stärka gemenskapen i klubben. Tennis är för hela familjen där barn och föräldrar
kan spela och tävla tillsammans. Äldre spelare med erfarenhet kan lära och inspirera de
yngre. Vi träffas för spela tennis, umgås, inspireras och äter tillsammans.

Ansvarig:

Syfte: Padel blir en del av JTK. Padel växer och har blivit en etablerad sport i Jönköping.
Mål: 50 nya medlemmar Tennis- och padelspelare alternerar sporterna i hög grad, låt oss dra nytta av det genom
att växa till en större klubb med fler medlemmar. JTK får nytt namn.

Ansvarig:

FAMILJETENNIS
Mål: 60 tillfällen 2020

NÄT & KÄK
Mål: 3 ggr per termin

TENNIS PADEL

SPONSORER
Mål: 30 företag

TÄVLINGAR
Mål: X tävlingar

Tel:
Mail:

Tel:
Mail:

Tel:
Mail:

Syfte: Utveckla klubben och sänka kostnader genom sponsring. Ökade intäkter via klubboch tävlingssponsorer är viktigt för att utveckla klubbens verksamhet. Många medlemmar
har kontakter hos företag och organisationer, låt oss hjälpas åt och dra nytta av det.

Ansvarig:

Syfte: Erbjuda lokal tävlingar samt skapa intäkter till klubben. Matchspel är en naturlig och
viktig del av tennisen. Att arrangera tävlingar är viktigt för gemenskapen i klubben då vi
ges möjlighet att träffas och följa våra barn och ungdomar på hemmaplan.

Ansvarig:

Tel:
Mail:

Tel:
Mail:

VAD VILL

DU

VARA MED PÅ?
VAD TYCKER DU ÄR KUL ATT GÖRA?

