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Verksamhetsplan Skummeslövs Tennisklubb 

2023-2025 

 

Vision 

Skummeslövs tennis och racketklubb är en ideell förening med 9 tennisbanor och 2 padelbanor belägna i 

en unik skogsmiljö längst in i Laholmsbukten. Vår ambition är att erbjuda spel av tennis och andra racket-

sporter i en trivsam och genuin miljö som passar alla familjens medlemmar, från junior till veteran. 

Genom vår tränings, läger och tävlingsverksamhet vill vi även stimulera intresset för racketsporter i alla 

åldrar. 

Varumärke 

Bevara anläggningen genuina atmosfär och naturvärden. Vara en naturlig mötesplats för ”tennis- och 

racketvänner” samt boende i Skummeslöv och dess närområde. Värdesätta ”tennisens och andra 

racketsporters” tradition och kvalité.   

Grundläggande värderingar 

• Respekt - Vi respekterar alla som vill spela tennis och padel oavsett ålder, kön eller andra olikheter 
och bemöter alla som vi själva vill bli bemötta, både på och utanför banan. 
 

• Delaktighet - Vi bryr oss om och värnar om gemenskap och tycker det är viktigt att du känner 
tillhörighet i klubben. 
  

• Vilja - Vi vill framåt och hela tiden utvecklas, så vi kan erbjuda dig bästa förutsättningar för att ha kul 
både på och utanför banan. 
 

• Engagemang - Vi älskar tennis och padel och vill hjälpa dig känna samma glädje som medlem och 
utövare i vår klubb. 

 

Ekonomi 
 

• Skapa förutsättningar för STK´s långsiktiga mål och för att ha tillräcklig ekonomisk beredskap ett 

uthålligt krävs överskott på ca 4% av STK´s omsättning. 

 

• Större investeringar som kräver lån ska kunna återbetalas under en period av max 10 år. 
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Aktivitetsplan 2023 

Aktivitet Datum 

Årsmöte  10/4, kl 10.00 

  

Öppet hus/Städdag 16/4 

  

Skummeslövsspelen 24/6 – 2/7 

  

Blixtturnering 1 Juni 

  

Blixtturnering 2 Slutet Juli 

  

Tennisskolan Juli 

  

Fredagstennis Sundgren/Bergman  

  

Damtennis  

  

  

 

Åtgärdsplan 2023 

Åtgärd Prioritet Kostnad 
Ca, Tkr 

Tidpunkt Ansvar 

     

Byte av sittbrädor på alla banor  50 Vår23  

     

Omläggning av stenplattor vid bana 2 och bakom kiosk  50 Höst23  

     

     

     

 

Investeringsplan 2023-2025 

Åtgärd Prioritet Kostnad 
Ca, Tkr 

Tidpunkt Ansvar 

     

Minitennisbana 1 100 2024  

     

El/Värme eventuellt solpaneler 5 200 2027  

     

Ny uteplats framför kiosk/alt fräscha upp nuvarande 2 100 2025  

     

Fräsha upp kiosken invändigt, nytt kök mm 4 100 2025  

     

Nytt stängsel bana 6-9 3 250 2026  
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Budget STK 2023 
 

Intäkter Belopp

Spelavgifter tennis 450

Spelavgifter paddel 175

Läger 130

Skumspelen 170

Tennisskola 35

Medlemsavgifter 85

Sponsorer 50

Kiosk 80

Totalt 1175

Kostnader

Rep/underhåll banor 300

Skumspel 70

Kiosk 50

Löner 200

El, värme 30

Vatten 10

Sophämtning 8

Tele/mobil 2

Rep/maskiner 10

Försäkring 10

Avgifter Matchi 60

Ränta och amortering 100

Avskrivningar 100

Övrigt 50

Totalt 1000

Intäkter totalt 1175

Kostnader totalt 1000

Netto 175

 

 


