
Värdegrund PTBK 

”PTBK – en framgångsrik och trivsam tennis- och badmintonklubb inom Idrottscenter West” är 

PTBK:s vision. PTBK:s verksamhetsidé är: ”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.” PTBK har också ett antal ledstjärnor som gäller några år i taget. Vision, 

verksamhetsidé och ledstjärnor är något som PTBK jobbar med långsiktigt.  

PTBK:s Värdegrund är något som genomsyrar klubben på daglig basis för alla som besöker vår 

anläggning. Våra värdegrundsord är: En förening för Alla; Utveckling; Glädje; Respekt.  

 

En förening för Alla 

I PTBK ska alla känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Alla välkomnas som vill spela tennis och badminton oavsett ambitionsnivå. Vi bemöter alla utifrån 

olika förutsättningar. PTBK skall verka för en jämlik, drog och dopingfri verksamhet och miljö. 

PTBK är en familj och ett andra hem. Vi stöttar varandra i med och motgång såväl på som vid sidan av 

banan. PTBK-hallen ska vara en mötesplats där nya band knyts, där vi samarbetar och där vi lär oss av 

varandra.  

 

Utveckling 

PTBK vill med kvalitativ verksamhet bidra till en positiv utveckling för barn, ungdomar, vuxna såväl 

för spelare som tränare. Vi arbetar med utveckling på alla plan vilket inkluderar teknisk, taktisk, 

fysisk, mental, kulturell, social och hälsofrämjande utveckling.  

Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter till alla delar av verksamheten, oavsett om man är elitsatsande 

eller en glad motionär. Kunnig och engagerad personal är en viktig del i att uppfylla detta arbete. 

Kommunikation, inspiration och lärande är tre nyckelord för att skapa en gynnsam utvecklingsmiljö 

på PTBK.    

 

Glädje 

Glädjen är grunden till utveckling och långsiktigt idrottsutövande. I PTBK skapar vi glädje genom en 

lärorik och inspirerande verksamhet utifrån individens olika förutsättningar. Vi skapar en trygg och 

engagerande miljö  där alla blir sedda och hörda.  

I en inspirerande miljö bygger vi gemenskap och relationer. Hos oss ska du kunna finna nya vänner 

för livet där vi upplever glädjen kring tennis och badminton tillsammans. 

 

Respekt 

I PTBK respekterar vi alla likheter och olikheter. Vi beter oss vänskapligt mot varandra och ger 

positiva kommentarer. Vi visar hänsyn mot material, vår anläggning och vi följer våra gemensamma 



regler. Personal, spelare och vårdnadshavare är alla goda förebilder och bemöter varandra alltid med 

ett positivt bemötande. I PTBK tar vi avstånd från all form av mobbning.  

Spelare, tränare och vårdnadshavare som representerar PTBK ska alltid uppträda med ”Fair-Play” 

vilket inkluderar nyckelord som ödmjukhet, respekt, rättvisa, ärlighet, rent spel och att visa stolthet 

mot klubbmärket när man representerar PTBK på andra klubbar. 
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