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Anläggning - Spelytor Under 2014 skall belysningen för samtliga 
banor bytas enligt avtal med kommunen. 
Dessutom skall ny ytbeläggning läggas på 
tenisbanorna inomhus

Enligt ÖK Lunds Komun

Utomhusbanorna skall hålla hög nstionell 
klass

Vår 2014

Anläggning - omklädningsrum Under 2014 skall omklädningsrummen i 
hallen renoveras av Lunds Kommun

Enlig ÖK Lunds Kommun

Omklädningsrummen på Smörlyckan skall 
renoveras till representativt skick innan 
Eurofinans Open. Offert klart januari.

Vår 2014
Offert framtagen

Anläggning - bokning Under första halvåret av 2014 skall en 
utredning och en implementering av ett nytt 
system, som tillåterbokning och betalning 
via internet, i hallen och på Smörlyckan 
vara klar

Enligt befintligt beslutsunderlag

Anläggning Reception och Shop Utbudet i receptionen skall under 2013  
förändras till att bli mer attraktivt
Översyn av produkter och prisbild och 
bemanning i shopen klar senast 31 jan

Kontinuerlig översyn utbud

Enkelbemanning fortsätter

Start av logosik/layot shop och 
receptionsområde 

Ej påbörjat
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Omsättningen för cafeteria/shop skall 
överstiga förra verksamhetsårets 
omsättning

Shop överstiger förra året
Cafeteria förbättrad med understiger förra 
året

Anläggning - övriga ytor Översikt av biytor i hallen skall genomföras 
under året

Ej påbörjad

Smörlyckans omgivning skall varaupplevas 
som välskötta
Möbler skall till utomhussäsongen finnas 
för att få en naturlig mötesplats

Arbetet påbörjat
Beslutsunderlag

Junior och Elit A-lag herrar och A-lag damer skall 
bibehålla sin plats i Division 1
Herrar 2 och 3 och damer 2 skall hålla sin 
division i respektive serie

Förstalagen bibehållen plats i 
förbundsserien. herrar på 3 plats
Herrar 2 nerflyttad en division
Herrar 3 och Damer 2 i lägsta division

Flickor 15 skall spela slutspel om Svenskt 
Mästerskap
Pojkar 15 skall behålla sin seriedivision

Flickor 15 Svenska mästare!
Pojkar 15 tvåa i serien

Vi skall ha lag i alla åldersklasser i Tennis 
Syds 10,12 och 14-årsserier.

OK

I tävlingsgruppen skall ingå 50 spelare som 
utifrån nuvarande förutsättningar 
koncentreras till yngre åldrar.

OK

Tennisskolan Tennisskolan skall vara fulltecknad utifrån 
de banresurser den förfogar över.

OK
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Tävlingar ATL skall under året arrangera 
Klubbmästerskap sprint utomhus

Planerad

Klubbmästerskap Inomhus OK

ATL Indoor Open bredd och elittävling för 
ungdomar och seniorer

OK

Eurofinans Open , bredd och elittävling 
inklusive Sommartouren

Planerad

4 stycken deltavlingar i IF SO tour på olika 
nivåer

OK

I början av nästa verksamhetsår 
tillsammans med LBTK arrangera Junior 
SM Utomhus

Planerad

Seniorverksamhet I veteranseroierna skall alla  lag som 
anmält genomföra samtliga matcher utan 
w.o.

OK

Vuxentennisskolan skall ha en storlek som 
motsvarar 300 deltagare en gång per 
vecka.

OK

Ekonomi Årlig budget skall följas På budget

Marknadsföring/Kommunikation Verksamheten skall ha en hemsida som är 
lätt att hitta på och som upplevs aktiv

Under omarbetning

Facebook skall vara en naturlig del för 
kommunikation av verksamheterna

Ulf Pettersson
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Antalet sponsorer skall ökas med 8 4 nya sponsorer inne, resten på gång


