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Inledning 

Detta dokument omfattar Föreningen BOO KFUM:s  (nedan kallad Föreningen)  

Verksamhetsberättelse för tiden 1 juli 2021 – 30 juni 2022 och Verksamhetsplan för 

2022/2023. 

Året är BOO KFUMs 72:a verksamhetsår. 

Verksamhetsåret har präglats av återhämtning efter pandemin. Både badminton och 

bordtennis ökade i antal spelare och tennis låg på samma nivå. 

 

1. Verksamhetsberättelse 1 juli 2021 – 30 juni 2022 

 

BOO KFUM Idrottsavdelning 

 

1.1 Allmänt 

Föreningen har som ändamål att bedriva den idrottsliga verksamheten i enlighet med 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé samt med särskild målsättning enligt föreningens motto  

”Idrott för alla”. 

 

Föreningen har tre verksamhetsområden; badminton, bordtennis och tennis. 

 

Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet och de specialförbund som hör till föreningens 

olika idrottsgrenar på såväl central som lokal nivå. 

 

1.2 Organisation 

Styrelsen är ansvarig för verksamheten.  

Den operativa delen sköts av en anställd klubbchef på kansliet. 

Varje idrottsgren har en chefstränare. 

 

1.3 Ekonomi 

Det ekonomiska arbetet skall säkerställa att; 

- de olika verksamhetsdelarna har ekonomisk bärkraft för att arbeta på ett effektivt sätt med 

hög kvalitet och enligt Föreningens motta ”Idrott åt alla” 

- kontinuerlig uppföljning av marknadsplanen genomförs för att öka intäkterna genom bättre 

uthyrning av Rackethallen 

- rätt resurser avseende personal (avser både fast anställd personal samt i förekommande fall 

inhyrd personal), kompetens och arbetstid är optimalt  

- det interna ekonomiarbetet utgör basen för kontroll och effektivisering. 

 

1.4 Information 

Föreningen ska  

– fortsätta påbörjade utbildningsinsatser för anställda och/eller nyckelpersoner i de administrativa 

systemen; hemsida, aktivitetsrapportering, medlemsregistret, värdegrund och Utmärkt förening.  

- Aktivitetsrapporteringen sker nu i stort sett enbart genom avsedd mobilapplikation. 

- Medlemsregistret och dess faktureringssystem används fullt ut. 

- Hemsidan ska uppdateras och läggas upp på en ny plattform. 

- Uppdatera och kommunicera den värdegrund som finns framtagen. 

- Kommunicera vår certifiering i Nacka gällande Utmärkt förening. 
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1.5 Social samvaro 

Föreningen ska stimulera till ökade trivselaktiviteter inom och mellan verksamhetsdelarna samt till 

idrottsträffar för aktiva medlemmar och deras anhöriga. 

 

1.6 Kvalitet 

Föreningen är utsedd av Nacka Kommun till ”Utmärkt förening”. 

 

1.7 Partners 

Föreningen ska;  

    -   representera Boo KFUM hos t ex RFs olika organ, Nacka kommun samt andra intressenter och 

        samarbetspartners som kan främja Föreningens verksamhet. 

    -  upprätthålla täta kontakter med Nacka kommun avseende byggnation i vårt närområde  

    -  driva frågan om nybyggnation alternativt Om- och tillbyggnad av hallen med Nacka kommun 

       och andra intressenter. 

         

 

2. Verksamhetsområden 

 

2.1 Badminton 

 

Övergripande inriktning 

Träning och tävling med hög kvalité för alla åldrar där mottot ska vara att ha roligt. 

 

Under 2022/2023 ska vi fortsätta att jobba för att badminton ska vara ett attraktivt alternativ 

för ungdomar och vuxna som vill träna eller motionera. Vi vill fortsätta att uppmana fler 

ungdomar att tävla. Mycket hänger på att vi kan få fram tränare. I dagsläget, sep 2022, ser 

det bra ut. Vi är nu ca 175 spelare och vi siktar på att nå 200-210 spelar under VT 2023. 

 

Vi vill fortsätta att öka vårt deltagande på tävlingar och vi ska själva stå värd för en 08-Cup 

tävling i april. 

 

Mål  

Övergripande mål för säsongen har varit att behålla befintliga medlemmar och öka med ny 

medlemmar för att nå 200 spelare. 

 

Ledare 

Agata Rzepczyk är ansvarig för verksamheten. 

Till sin hjälp har hon 9 tränare 

 

Träning 

Under säsongen 2022/2023 har följande träningsgrupper bedrivits: 

• Träningsgrupp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

• 3 stycken lördagsgrupper 

• Träningsgrupp för seniorer 

• Träningsgrupp för seniorer nybörjare 

• Träningsgrupp för tonåringar (tjejgrup) 

• Träningsgrupp Tävling 
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I augusti 2021 startade vi 3 nya grupper:  

• Träningsgrupp 5 för barn födda 2013-2014 

• Träningsgrupp 13 för barn födda 2009-2010 

• Träningsgrupp för seniorer nybörjare 

 

De flesta grupper har 2 tillfälle i veckan. 

Vi har startat upp en grupp för Ukrainska barn på fredagar. I dagsläget letar vi efter en 

tränare som kan ansvara för att fortsätta med det. 

Totala antalet aktiva är ca 175 personer. 

 

Tävlingar som Boo:are har spelat under terminen: 

Spåret Open höst 2021/ vår 2022 

08-cup på Ekerö, Kista, Botkyrka, Enskede, Komet; Sundbyberg, Haninge. 

Nivåtävlingen i Sollentuna, Skogås, Botkyrka Botkyrkaslaget, Komet, Täby, Kista 

DM, Stockholms Distriktsmästerskap 

Skogås Open 

Komet singel och dubbelsmashen 

Sollentuna Cup 

Egna Tävlingar: 

KM 

Lilla KM (4 stycken egna tävlingar) 

 

Läger 

 
Höstlovsläger 

Påsklovsläger 

Sportlovsläger 

Sommarläger 

Spårvägens stora sommarläger 

Regionalt utvecklings- och utbildningsläger i Enskede 

 

Öppet Hus 

 

2 stycken Öppet Hus under hösten 2021 och våren 2022. 
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2.2 Bordtennis 

Vid ingången av hösten 2021 tillträdde Benny Nilsson som ny huvudtränare. Vi har även 

knutit till oss Roger Johansson under våren 2022 som är mycket meriterad. Han hjälper oss 

på måndagar. 

Efter två tunga medlemsmässiga år så ökade antal pingisspelare igen. Från ca 160 st 

medlemmar precis efter sommar 2021 till ca 240 st vid avslutningen av vårterminen.  

Mycket positivt! Detta är ett högre medlemsantal än snittet för föregående räkenskapsår, 

2020/2021. 

Vi har i dagsläget endast verksamhet i vår egen hall. Den verksamhet som vi innan 

pandemin hade i bla Björknäs Idrottshall har inte startats upp. Det återstår att se hur vi ska 

förhålla oss till framtida utlokalisering av träningar. 

Vårterminens höjdpunkt var Klubbresan till Kristianstad med 18 spelare och 

klubbmästerskapet med 110 deltagare.   

Vi hade 1 spelare Ungdoms-SM och även ett antal på Senior-SM. Vi hade 2 lag i div 3 där 

det ena gick upp till div 2. Även vårt div 4 lag gick upp till div 3. 

Tyvärr åkte vårt damlag ur Superettan och de spelar nu i div 1. 

Vid para-SM i Karlskrona i juni tog vår Erik Prusakiewicz silver i sin klass, S11.  

I juni hade klubben med 4 deltagare i EM för veteraner i Italien. Ulf Ununger hade störst 

framgång och kom på delad 3:e plats i dubbel. 

 

2.3 Tennis 

 

Tennislekis  Verksamheten har bedrivits på onsdagar för barn i åldrarna 5-6 år i tre olika grupper 

med cirka 20 barn i varje grupp. Det har varit sex ledare och barnen har då delats in i 

små grupper under träningen. Det var budgeterat för 60 barn under säsongen och 

utfallet blev 58 barn vid vårterminens slut. Pga pandemin så fick varje grupp komma 

varannan vecka för att undvika trängsel. Detta gjorde även att vi fick reducera 

terminsavgiften från 1 695 kr till 995 kr.  

Pre-school Verksamheten har bedrivits på måndagar med barn i åldern cirka 7 år. Även här har 

det varit tre olika grupper med cirka 12 barn i varje grupp. Fyra ledare har delat in 

barnen i mindre grupper och här får barnen spela över minitennisnätet med varandra 

eller tränaren. Det var budgeterat för 36 barn under säsongen och utfallet här blev 34 

barn vid vårterminens slut.  

Ungdomar Eller riktiga tennisskolan som vi kallar den bedrivs under alla veckans dagar. Antal 

grupper för ungdomar har varit 67 fördelat på fem tränare (tre heltid och två timtid). 

Det är max 6 ungdomar i varje grupp, vilket det är i många av de grupper med yngre 

ungdomar.  

För äldre ungdomar är det svårare att fylla grupperna av naturliga skäl (avhopp) och 

det är där en utmaning att fylla grupperna då kölistan mestadels består av nybörjare. 

Medelvärdet är 3,6 spelare per grupp, samma som året innan. I grupper med yngre 

ungdomar är det lättare att ha 6 spelare i gruppen.  
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När vi kommer upp i åldern 15 år och uppåt så är det klart svårare att fler än 4 i 

gruppen. Dels beroende på avhopp. Dels beroende på träningsupplägget. Äldre 

ungdomar kräver mer utrymme och vill spela mer tennis än att ha andra övningar, t.ex 

fysträning.  Det var budgeterat för 235 ungdomar och utfallet blev 240 ungdomar vid 

vårterminens slut fördelat på 200 – 1 ggr/v, 34 – 2 ggr/v, 6 – 3 ggr/v.  

Vuxen Även vuxengrupper spelar alla veckans dagar. Antal grupper är 55 fördelat på samma 

tränare som nämns ovan i ungdomsträningen. Det är max 4 deltagare per grupp. 

Budgeterat var 182 vuxna och utfallet blev 190 fördelat på 142 – 1 ggr/v, 12 – 2 ggr/v, 

2 – 3 ggr/v och 34 – morgontennis. Medelvärdet blir 3,5 spelare per grupp vilket är 

högre än föregående säsong och väldigt nära målet på 3,6 spelare per grupp. Det är 

inte optimalt att fylla grupperna till 100% eftersom det innebär 0 flexibilitet att flytta 

spelare mellan grupperna.  

Läger Under säsongen genomfördes sex läger fördelat på sensommar, höstlov, jullov, 

sportlov, påsklov samt sommarläger. Det blev totalt 87 vuxna och 87 ungdomar på 

läger under säsongen. Budgeterat var 58 vuxna och 72 barn. Budgeterad intäkt var  

202 000 kr och utfallet blev 251 425 kr.  

 Klubben genomförde även ett KM för juniorer med 31 spelare vilket genererade en 

intäkt på 3 100 kr.  

Ansvarig för verksamheten är chefstränare Patrik Lindberg som står för lektionsplanering gällande 

alla tennisskolans kategorier för att kunna skapa en röd tråd i träningen samt att säkerställa att 

deltagarna får med alla delar som de ska lära sig. Grupperna är nivå/åldersanpassade. Vi går igenom 

grundläggande slagteknik samt de viktigaste spelreglerna.  

Patrik ansvarar också för att möten med övriga tränare genomförs regelbundet där vi går igenom 

och förankrar den filosofi som Boo tennis står för. Patrik har även ansvaret för läger och 

matchkvällar vilka vi har som målsättning att öka antalet spelare i.  

Det administrativa ansvaret har Fredrik Blom som i samråd med Patrik säkerställer att grupperna 

har en någorlunda rätt sammansättning samt att maximera antalet spelare på ett sådant sätt att 

verksamheten når ett tillfredställande ekonomiskt resultat.  

Utöver tennisskolan så bedrivs även verksamheten gruppspel för både damer och herrar. 

Gruppspelet innebär matchspel i form av divisionsspel. Förväntningen är ett liknande antal spelare 

deltar i gruppspelet även nästa säsong.  
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3. Verksamhetsplan 2021/2022 

 

3.1 Badminton 

Under 2022/2023 ska vi fortsätta att jobba för att badminton ska vara ett attraktivt alternativ 

för ungdomar och vuxna som vill träna eller motionera. Vi vill fortsätta att uppmana fler 

ungdomar att tävla. Mycket hänger på att vi kan få fram tränare. I dagsläget, sep 2022, ser 

det bra ut. Vi är nu ca 175 spelare och vi siktar på att nå 200-210 spelar under VT 2023. 

 

Vi vill fortsätta att öka vårt deltagande på tävlingar och vi ska själva stå värd för en  08-Cup 

tävling i april.  

 

3.2 Bordtennis 

1. Ha så bra beläggning som möjligt i hallen genom att förutom ordinarie träning: 

 

- Arrangera skollovsläger vid flera tillfällen 

- Erbjuda dagkort till pensionärer m.fl. som har tid på dagarna och som vill träna pingis 

- Erbjuda uthyrning av hallen under de tider som vi inte har ordinarie träningar 

 

2. Öka antalet tävlande medlemmar genom att: 

 

- Återinföra tävlingar i hallen för de yngre som inte börjat tävla än, för att få in dessa mer i 

verksamheten och få dem intresserade av att tävla 

- Få in fler yngre som tävlar i St: Erikscupen m.m. 

- Få in fler i divisionsspelet 

 

3. Öka antalet spelare för att nå en sund ekonomi. Det innebär att målsättningen är ca 250. 

 

- Rekrytera nya spelare i början av terminerna genom att annonsera i tidning, direktutskick 

och distribuera flygblad på skolorna 

 

4. Fortsätta att förbättra träningskvalitén genom att: 

 

- Erbjuda alla – från bredd till elit – en meningsfull träning 

- Fortsätta förbättra struktur och bordtenniskunskaper i samtliga grupper 

- Flytta upp spelare i grupper när det är dags, för att fortsätta ge utmaningar och skapa en 

stimulerande träningsmiljö 

- Se över gruppstrukturen ytterligare för att ev. kunna hitta förbättringar  

 

5. Förbättra vår synlighet och image genom att:  

 

- Starta nya konton/förbättra befintliga inom sociala medier (facebook & Instagram) och 

aktivt jobba med dessa 

- Förbättra hemsida vad gäller information om klubben och vilka vi är 

- Förbättra hallen vad gäller ordning & reda och utsmyckning för att skapa en mer 

inspirerande och rolig träningsmiljö 
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3.3 Tennis 

- Vi har sett en nedgång i antal spelare efter pandemin där vi faktiskt såg en ökning av antal 

spelare. Om detta är en post-pandemisk effekt eller en effekt av rådande ekonomiska 

omständigheter är svårt att avgöra. Förmodligen en effekt av båda.  

Vi har gjort en prisjustering uppåt vilket gör att vi ändå räknar med att behålla storleken på 

intäkterna från förra säsongen.  

- Bibehålla trenden med hög närvaro på våra läger som ökade förra säsongen bl a som en följd 

av uteblivna utlandsresor pga pandemirestriktioner. Målet är såklart att öka intäkterna på de 

läger där vi historiskt har haft en lägre beläggning (t.ex jullovsläger).  

- Komma igång med våra lördagskvälls-aktiviteter igen. Dessa låg nere föregående säsong 

pga restriktioner. Målet är 2-3 aktiviteter per termin varav två för juniorer och en för vuxna. 

Här anordnar vi matchspel i olika former. Detta för att stärka klubbkänslan och skapa 

intresse för våra duktigare juniorer att tävla, vilket länkar till nästa punkt 

- Locka barn från Myrsjöskolans lågstadieklasser att börja spela tennis kl 14-15. Detta genom 

att återigen ställa frågan till fritidsledarna där vi erbjuder exempelvis en klass i taget att 

komma och provspela någon/några gånger när skolan har slutat kl 13.30. 

 

3.4 Allmänt 

- Fortsätta arbetet gällande nybyggnation alt om- och/eller tillbyggnad av hallen. Ta 

fram idéskiss för en tillbyggnad hall. Idéskiss gällande nybyggnation finns 

framtagen. 

- Säkra arrendet för minst 20 år framåt. Vi för en dialog med kommunen om att övergå 

till ett tomträttsavtal. Detta skulle möjliggöra att ta upp lån i föreningen för 

ovanstående investering.  

- Stort fokus på att minska elförbrukningen.  

- Jobba vidare med att förbättra organisationsstyrning och -drift.      

- Fortsätta förbättra kommunikationen internt och externt. 

- Jobba med och kommunicera ut vår värdegrund och certifiering i Utmärkt förening 

- Förbättra vår intäktssida vad gäller sponsring och utnyttjande av hallen. 

 


