HTK INN I FREMTIDEN
Handlingsplan 2021 - 2024
Handlingsplan med fokus på Visjon, verdier, Organisasjon, Ansvarsområder,
Retningsgivende mål og Kapasitetsutnyttelse. Utarbeidet høsten 2020 av Henrik Baumann,
Gry Hellund Ryssdal, Signe Blekastad, Toto Wold, Jørgen Arnesen og Lars Erik Heibek

HTK VISJON
HTK skal være en aktiv tennisklubb for lokalmiljøet i Vestre Aker bydel. Medlemmene skal
være jevnt fordelt i alder, og klubben skal alltid forsøke å ha tilpassede tilbud for alle
medlemskategorier. HTK sikter mot en medlemsmasse på ca. 800 medlemmer. Innenfor
gitte rammer skal HTK levere et godt og tilpasset tilbud til alle klubbens medlemmer. HTK
skal stå for et godt, sunt og hyggelig sportslig miljø, der alle medlemmer skal føle seg
velkommen. HTK´s overordnede mål er “Tennis livet ut” - HTK ønsker at tennis skal være
en idrett man kan drive med hele livet uansett ambisjonsnivå.
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HTK skal fremstå som en ansvarsfull klubb hvor medlemmer trives gjennom at klubbens
verdier preger våre holdninger, valg og kommunikasjon.
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ANSVARSOMRÅDER FOR KOMITEER
Styremedlem/leder av hver komite er ansvarlig for rekruttering av medlemmer til “egen” komite. Sammensetningen skal sikre at komiteene blir dynamiske
og at den enkelte komiteleder ikke blir sittende med hele jobben men derimot har en koordinerende rolle. Komiteleder melder tilbake til styret i forhold til
status i egen komite. Komiteenes medlemmer bør ha et nettverk som ytterligere bidrar til frivillig arbeid.
ANLEGGS KOMITE
Alt som har med anlegg og
bygningsmasse å gjøre.
Være seg planlegging,
utførelse (med hjelp av
vaktmester og dugnad).
Utarbeide forslag til budsjett
i forhold til planlagte
innkjøp/oppgraderinger.

SPORTS KOMITE
Utforme og følge opp en
sportslig plan og mål i
samarbeid med Sportslig
leder.
Definere fordeling
TF/TR/TS basert på
økonomi.
Definere hva vi skal levere
trening og kurs messig.
Ta ut og administrere lag
samt oppfølging av disse i
samråd med lagkapteiner.
Utarbeide forslag til budsjett
i forhold til sportslige
aktiviteter.

ARR. KOMITE
Planlegge og administrere
turneringer i HTK's regi.
Planlegge og administrere
klubbturneringer.
Eventuelt koordinere
klubbturneringer i
samarbeid med miljøkomite.
Utarbeide forslag til budsjett
i forhold til planlagte
arrangementer.

MILJØ KOMITE

EKSTERN KOMITE

Utforme og følge opp en
plan som har til hensikt å
ivareta/forbedre miljøet i
klubben.

Ivareta klubbens interesser
mot eksterne organer ála
OTA, NTF, NIF, Region, Stat
og kommune etc.

Eventuelt koordinere dette
arbeidet med arr. komite.

Medlemmene melder
tilbake til komiteleder slik at
denne kan bringe dette
videre til styret.

Utarbeide forslag til budsjett
i forhold til planlagte miljø
aktiviteter og tiltak.

MÅL FOR HTK
Overordnede mål
HTK skal være en aktiv tennisklubb i Vestre Aker. HTK skal ha Norges beste uteanlegg med norges lengste ute sesong gjennom et tilrettelagt aktivitets
tilbud og fasiliteter. HTK skal på best mulig vis utnytte dagens innendørskapasitet og etterstrebe å utvikle dette tilbudet. I HTK skal alle medlemmer være
glad i klubben og ønske å bruke klubbens tilbud. HTK skal ha sunn økonomi. HTK skal bidra til at norsk tennis utvikles på både topp og bredde.
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Vi skal tilstrebe å ha de
beste utebanene i landet.
Medlemmene skal være
stolte av det og derav føle
ansvar for vedlikehold av
disse. Ut fra de til enhver tid
gjeldende forutsetninger
skal vi også tilstrebe å ha et
best mulig innendørstilbud
gjennom vår egen boble og
eierandel i OTA samtidig
som man er åpen for andre
fremtidige løsninger.

Videreføre og utvikle
dagens modell samt ha et
konkurransedyktig tilbud til
turneringspillere.

Arrangere klubbturneringer
og øvrige turneringer som
reflekterer klubbens
størrelse og aktivitetsnivå.

Sørge for at det jevnlig
utføres miljøfremmende
tiltak. Det gjelder både
aktivitetsmessig og
gjennom øvrige tilbud til
medlemmene som er med
på å bedre miljøet..

Representere klubben utad
på en slik måte at vår
tydelige stemme lyttes til og
sørge for at HTK’s
økonomiske og sportslige
interesse i OTA ivaretas på
best mulig måte.

BANEBRUK OG KAPASITETSUTNYTTELSE
TINGESYSTEM

Klubben må ha et tingesystem som
ivaretar miljø, tilgang og en viss
forutsigbarhet.

Bane 1, 2, 3 og 4 er dedikerte
seniorbaner.
Bane 5, 6 og 7 er dedikerte
juniorbaner.
Dette gjelder også for kurs.

KAPASITET TENNISSKOLEN Barn,
Rekrutt, Future, Voksen og Privat

KAPASITET LAGKAMPER

INNENDØRS KAPASITET

TS 4 baner 14-17 man-fre.
3 juniorbaner og 1 seniorbane

Gruppen foreslår at klubben spiller inn
muligheten for å spille timeskamper i
lagserien, eventuelt fra 2 divisjon og
nedover.

Tennisskolen bør disponere
innendørstimer i boblen lik i dag når
det gjelder både barn og voksne.

TF 3 baner 17-19 man-fre.
3 juniorbaner

1 Elite Lag Herre, 1 Elite Lag Dame
1 2. Lag Herre, 1 2. Lag Dame
2 Herre Lag veteran
2 Dame Lag veteran

Voksenkurs 1 bane 19-21 man-tor.
1 seniorbane

KAPASITET TURNERINGER

Med de turneringene klubben
planlegger, som er i tråd med det
historiske, anser vi det ikke dithen at
dette går nevneverdig utover
kapasiteten eller er å anse som et
problem.

