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Förutsättningar
Örebro Tennisklubb grundades redan 1928. År 2001 slogs ÖTK och ÖSK
tennis ihop till en klubb med namnet ÖTK. 2016 (12/12) skapades
sektionen Örebro Padel.
Örebro Tennisklubb har främst sin verksamhet vid Backahallen i Örebro
Klubben har ca 1000 medlemmar och för kommande år har tennisen
tillgång till 5 inomhusbanor och 9 utomhusbanor med grus varav 2 ligger i
Stadsparken och ytterligare 2 på norr nära järnvägsspåret (SJ banorna). För
Padel finns det 4 banor inne & 1 utomhusbana.
Klubben har fem tillsvidareanställda och ett 50-tal timanställda tränare med
olika ansvarsområden inom Minitennis, Tennisskola, Utvecklingsgrupp,
Tävlingsgrupper, Vuxenkurser, Seniorer och Padel.

Verksamhetsidé
Örebro Tennisklubb ska erbjuda tennis- och padelintresserade barn,
ungdomar och vuxna en utbildning som ska kunna leda till ett livslångt
intresse för sporterna. Vårt erbjudande till medlemmarna ska anpassas till
deras mål med att spela tennis och padel oavsett om det är för att motionera,
träna, tävla eller för den sociala aspekten. En sund ekonomi ska skapa
förutsättningar för kvalitet och utveckling.

Värdegrund
Medlemmarna i ÖTK ska respektera varandra och visa hänsyn samt utgå från
att alla människor är lika mycket värda och jobba efter vår värdegrund. Till
grund ligger även klubbens dokument, Örebros bästa barn-och
ungdomsidrott.
Alla medlemmar ska uppleva att de får ut så mycket som möjligt av sitt
spelande oavsett var i verksamheten de deltar.
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Vision
•

Att ÖTK ska vara en av Sveriges bästa klubbar, både sportsligt,
värdegrundsmässigt, ekonomiskt och organisatoriskt

•

Att ÖTK ska få fram spelare som tävlar på internationell nivå

•

ÖTK skall erbjuda ett brett utbud av träningsalternativ, evenemang och varianter
till tävlande elit, bredd & motionärer

•

Vara en klubb för alla och fortsätta att arbeta kontinuerligt med inkludering.

Verksamhetsmål t.o.m. 2022-12-31
•

Skapa mervärde och kontinuerligt arbeta för att medlemskapet i klubben ska
vara attraktivt.

•

Ordna klubbaktiviteter för ökad gemenskap för alla medlemmar i föreningen.

•

Vi satsar på att ge våra tränare bästa möjliga förutsättningar att utveckla spelare
på alla nivåer. Med grundläggande kompetens och fortsatt utveckling genom
utbildning vid behov.

•

Arbeta aktivt med att få fler att börja tävla inom tennis och Padel.

•

Att våra serielag står sig starkt i de serier de tävlar i.

•

Att utvärdera satsningen och fortsätta utveckla träningen för satsande juniorer.

•

Att klubben ordnar ett antal nationella tennistävlingar och padeltävlingar under
året.

•

Att klubben arrangerar interna/regionala mindre tävlingar inom båda sporterna.
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Personal och organisation
Tränare
Örebro Tennisklubb har fyra tillsvidareanställda tränare samt en
tillsvidareanställd kanslist.
Klubben har dessutom ca 50 timanställda tränare som delar på ansvaret för
att genomföra verksamheten för träningsgrupperna.

Rapportering
Avstämning av verksamhetsplanen sker löpande på styrelsemöten.
Revidering av verksamhetsplanen sker en gång per år (1:a kvartalet)
Denna plan skall uppdateras senast 2023-04-01.
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