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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 (-2024)
”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 (-2024)
Modern attraktiv mötesplats
Vår klubb är en plats att ”hänga på” för alla åldrar. Vi har moderniserat cafét, allmänna utrymmen, 
klubbrum, gym, åskådarplatser, kontor och vässat arbetsmiljön. Vi genomsyras av en fin värdegrund 
med sociala aktiviteter för medlemmar i hela klubben och med en tydlig närvaro på sociala medier. 

Individuell sportslig utveckling
Spelare i alla åldrar utvecklas tekniskt, mentalt, fysiskt och inspireras av våra välutbildade tränare. 
Vi erbjuder breddspel såväl som internationell satsning mot professionellt spel, college eller utländskt 
ligaspel. Vi satsar på domare, tävlingsledare samt också mot 50% flickor/kvinnor i vår verksamhet. 

Större, ”grönare” och fräschare anläggning
Vi bygger ut vår anläggning med fler tennis-, badminton-, och padelbanor. Fler racketidrotter som 
pickleball och bordtennis spelas. Vi har ett energi-miljö-tänk i alla våra nya investeringar. Vi siktar mot 
att bli den fräschaste racketklubben i Göteborg där det alltid känns välkomnande, rent och städat.

Vi samarbetar
Badmintonen och tennisen drivs i liknande former och lär av varandra. Vi utvecklar vårt varumärke och 
våra partnerpaket, tävlingar och event. Samarbete sker med företag, kommun, skolor, förbund, 
föreningar, andra idrotter och inom Idrottscenter West. Vi engagerar fler ideella krafter eftersom klubben 
växer i storlek och vi utökar våra aktiviteter. 

Ekonomisk stabilitet och administrativ proffsighet
Vi har hög amorteringstakt på cirka 700 000 kr/år och vår omsättning ligger runt 13 miljoner kronor/
år. Vinsten är cirka 500 000 kr/år. Badmintonen och tennisen har hög beläggningsgrad såväl dagtid 
vardagar som helger. Vi har tydliga regelverk och policies inom alla verksamhetsområden.


