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Vision (-2026)
”PTBK – En framgångsrik och trivsam tennis- och

badmintonklubb inom Idrottscenter West.”

Framgångsrik: Utbildning, sportsliga resultat, individuell utveckling, utvecklad anläggning, intern
samverkan, externa samarbeten och en trygg ekonomi.

Trivsam: Individen syns, värdegrund, klubbkänsla, sociala aktiviteter, service, utökat utbud, rent och
fräscht med medlemmarna i fokus.

Idrottscenter West: Klubben samverkar med övriga klubbar och idrotter genom administration, ekonomi, 
idrott och anläggning inom ramen för Idrottscenter West.

Verksamhetsidé (-2022)
”PTBK är den självklara mötesplatsen för alla utövare inom

tennis och badminton i västra Göteborg. Vi inspirerar,
utvecklar och utbildar spelare i alla åldrar och på alla nivåer.”

Ledstjärnor (-2020)
En attraktiv mötesplats
Alla känner sig välkomna till vår klubb och kringliggande områden. Vi genomsyras av en fin
värdegrund och en härlig klubbkänsla. Sociala aktiviteter och möten sker spontant runt vår
anläggning eller genomförs ofta i klubbens regi

Individuell sportslig utbildning
Alla känner att de utvecklas och inspireras av våra välutbildade tränare, på den nivå man vill
oavsett om det handlar om spel en gång i veckan eller spel med nationell och/eller
internationell satsning.

Snyggt och trevligt med ett medlemsanpassat utbud
Både i och utanför vår anläggning är det rent och fräscht. Anläggningen ska över tid utökas
med nya banor och nya utrymmen. Vårt utbud av aktiviteter inom både tennis och
badminton ska breddas och utvecklas och vi ser nya utbud tillkomma.

Nära samarbeten internt och externt
Badmintonen och tennisen drivs i liknande former och lär av varandra. Vi intensifierar våra
samarbeten med företag, kommun, skolor, förbund, kringliggande föreningar och andra
idrotter. PTBK ska vara delaktiga i Idrottscenter West som på sikt ska ge förutsättningar till
utbyggnad av vår anläggning, öka vårt utbud och vår servicegrad.

Stabil ekonomi och välstrukturerad administration
Vi har en hög amorteringstakt på cirka 500 000 kr/år och vår omsättning ligger runt 11
miljoner kronor/år. Vinsten är cirka 200 000 kr/år. Styrande dokument finns nedskrivna
inom klubbens alla verksamhetsområden både vad gäller rutiner och värdegrunder.
Organisationen är tydlig med träffsäkra arbetsbeskrivningar för personalen.


