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Horreds Sportklubb Verksamhetsplan 2022 – 2024 

Sektion: Racketsektionen 

 

Beskrivning 

Sektionen består av både badminton och tennis.  

Badminton spelas under höst-, vinter- och vårsäsong i Horredshallen.  

Spelperiod badminton är vanligtvis september – april med uppehåll vid skollov.  

Tennis spelas sommartid på utebanan vid Eksätersvägen vid tjänligt väder. 

 

Syfte och mål 

Badminton och tennis skall kunna erbjudas i motionsform för de medlemmar som önskar 

individuell sport som komplement till sportklubbens övriga utbud. 

Ledarledd träning av barn skall finnas om behov uppstår. 

Tävlingsverksamhet uppmuntras, speciellt för barn och ungdomar.  

För de medlemmar som önskas utvecklas skall teknisk handledning på nybörjarnivå i 

respektive sport kunna erbjudas vid behov. 

 

Ansvariga 

Anders Bramfors (sektions- och badmintonansvarig) 

Dante Wetenius (tennisansvarig) 

 

Möjligheter och Hot 

Sektionen har stora möjligheter att behålla nuvarande nivå eller att öka antalet deltagare de 

kommande åren då intresset för racketsporter är stabilt även om det alltid varierar under 

innevarande år. Begränsande är bl. a. träningstider i idrottshallen och ideellt engagemang. 

Tennisbanan rustades upp under 2014 vilket har möjliggjort tennisspel under många år 

framöver. 

 

Intresset för Padel har fullständigt exploderat i Sverige vilket gör att intresset för våra 

racketsporter också ökat något. 

 

Coronapandemin även under 2021 innebar att många vill utöva utomhusaktiviteter trots 

ostadigt sommarväder, speciellt barn och ungdomar. Tennisbanan krävde då också utökat 

underhåll. Detta bör beaktas även framöver då kostnaderna kan öka. 
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Plan och Budget 

 

2022 
Aktiviteter Utgift / Intäkt (kr) 

Årligt underhåll av tennisbana, inköp av salt, grus, ogräsmedel mm 

 

 

5000 

 

 

Summa intäkter: 

Summa utgifter: 

+0 

- 5000 

Summa 2022 - 5000 

 

 

2023 
Aktiviteter Utgift / Intäkt (kr) 

Årligt underhåll av tennisbana, inköp av salt, grus, ogräsmedel mm 

 

5000 

 

 

Summa intäkter: 

Summa utgifter: 

+0 

- 5000 

Summa 2023 - 5000 

 

 

2024 
Aktiviteter Utgift / Intäkt (kr) 

Årligt underhåll av tennisbana, inköp av salt, grus, ogräsmedel mm 

 

 

5000 

Summa intäkter: 

Summa utgifter: 

+0 

- 5000 

Summa 2024 - 5000 

 

 

 

 

 

HORRED 2022-01-24 

Anders Bramfors 


