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Täby Basket Verksamhetsberättelse 2010-2011 

Ordförandens kommentarer 2010-2011 
Skriver detta på säsongens sista dag när jag är på Skövde Basket Cup och heja på våra 
P95:or. Säsongen 2010-2011 började på allvar med vårt Summer Camp i Hedemora, 
samt invigning och flytt till den nya Byängshallen. Säsongen kröntes sedan på ett 
fantastiskt sätt av vårt herrlag och genom deras insatser i Basketettans Final 4 för några 
veckor sedan där vi vann silvret. Vi som upplevde de avslutande matcherna på plats 
kommer att ha basketminnen för livet från den helgen. 
 
TACK! till alla spelare, ledare, föräldrar, funktionärer och supportrar för en härlig 
basketsäsong. Den insats som ni gör i klubben är fantastisk och ovärderlig, utan er skulle 
Täby Basket inte finnas. TACK!  
 
Nu avslutar vi matchspelandet för alla våra lag och har kul tillsammans i ett antal olika 
cuper runt om i landet. Flera av våra flicklag var inbjudan och deltog med stor framgång 
i årets upplaga av Scania Cup, som är det inofficiella Nordiska Mästerskapet. Nämnda 
killar är i Skövde denna helg, nästa helg är många Täby-lag i Eskilstuna och i slutet av 
maj deltar vi i Bravo Cup i Solna. Dessutom hinner vi med ytterligare några omgångar EB 
och EBC. 
 
Årets verksamhetsberättelse har fokus på vilken måluppfyllelse vi har idag relativt den 
Verksamhetsplan som årsmötet satte upp för säsongen 2010-2011. Nedan redovisas 
även vilken bemanning vi haft i styrelse och arbetsutskott, samt medlemsstatistik. För 
ytterligare, och mer detaljerad, information hänvisas till www.tabybasket.se. 

Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2010-2011 
Vid årsmötet inför säsongen 2010-2011 presenterades en Verksamhetsplan med 8 
strategiska målsättningar för säsongen. Då jag idag kritiskt granskar de mål vi satte upp 
och ställer dessa mot var vi som klubb nu efter ett år befinner oss så finns där både 
positiva och negativa lägen att fundera kring. 
 
Mål i Verksamhetsplan 2010-
2011 (formuleringar enligt 
årsmötet 2010) 

Måluppfyllelse 
30 april 2011 
(IG, G, VG, MVG) 

Kommentar 

Vi ska bygga vidare på vår 
plattform – ”Detta är Täby Basket”. 
För ett år sedan tog den gamla och 
nya styrelsen ett gemensamt 
initiativ till att sätta tydlig 
plattform och varumärke för Täby 
Basket. Då satte vi stenen i 
rullning, och nu ska den fortsätta 
att rullas. Allt som vi gör, på varje 
träning, i varje match, i varje möte 
- ska genomsyras av det vi där satt 
upp i form av vision, mission och 
värderingar.  
 

VG I de allra flesta situationer på träningar och 
matcher så lever vi som vi lär. Täby Baskets 
värdeord syns i verkligheten. Många av våra 
ledare är fantastiska på att förmedla det vi står 
för i direkt handling. Men ibland uppstår helt i 
onödan situationer där resultat sätts före 
prestation, och där våra fyra K:n – Kamratskap, 
Kämpa, Kvalitet och Kul inte hanteras på bästa 
sätt. 
 
Vi ligger totalt sett mycket långt fram, och ska 
vara stolta för det, men samtidigt finns det en 
förbättringspotential för klubben i sin helhet. 

http://www.tabybasket.se/
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Vi ska växa – 1000 medlemmar 
2013. I vår plattform finns 
visionen om ”en basketspelare i 
varje hem”. Syftet med den 
meningen är att ge ett glasklart 
budskap till alla, inom och utom 
verksamheten, att vår klubb 
kommer att växa och bli större. 
Tillväxten i sig har inget 
egenvärde, men det är en 
nödvändighet att vi blir flera för att 
bättre kunna möta våra spelares 
olika behov och ambition. Alla lag 
ska rekryterar flera spelare, och vi 
ska startat nya lag. U18 Spel och 
Motion är exempel på ett sådant 
lag. 
 

VG Vi växer! Netto så har vi ökat med ca xx 
medlemmar under säsongen. Huvuddelen av 
den tillväxten ligger på åk0-3, men även i några 
av del äldre grupperna som P96 har vi blivit 
många fler under året.  
 
Tillväxt är en viktig förutsättning för det mesta 
i vår verksamhet - såsom bra erbjudande både 
för bredd- och elitutveckling, för en större 
ledarrekryteringsbas och för en utvecklad 
ekonomi. 

Vi ska utveckla och förstärka vår 
ekonomi och samverkan med 
sponsorer. Vår nya klubbchef 
arbetar nu halvtid med att ”sälja” 
vårt varumärke till företag och 
andra sponsorgivare som vill 
stötta oss i arbetet med vår 
samhällstjänst att utveckla 
individer på och utanför 
basketplanen. På intäktsidan är 
målet att överträffa den nivå som 
vi angivet i budgeten.  
 

G Vår ekonomi är bra, och sett till resultat- och 
balansräkning är det t o m mycket bra. Men att 
”sälja” klubben, och gå från 0 kr i 
sponsorintäkter till de stora beloppen tar tid. 
 
Att utveckla klubben kostar stora pengar, som 
vi delvis täcker med träningsavgifter och 
bidrag, men det behövs ännu mera. Och det 
behövs flera människor som vill engagera sig i 
jakten på pengar, och som med kreativa ideer 
kan sälja vår ”produkt” 

Vi ska utveckla vår ledarakademi. 
Vår satsning på en 2-årig 
utbildning för våra yngsta ledare, 
från 14 år löper vidare under 
säsongen och där kommer vi både 
att utveckla konceptet och starta 
en ny grupp redan till hösten. 
 

VG I skrivande slutför vi vår Ledarakademi 2009 
(LA09). 18 st killar och tjejer födda 93-95 tar 
nu examen efter 18 månader och nära 60h 
ledarutbildning omfattande ledarskap, 
mänsklig kommunikation, idrottsmedicin och 
basketteori och –praktik. Vi har även påbörjar 
nästa årskull, LA11, där födda 96 kommer att 
genomgå samma utbildning under de 
kommande 18 månaderna. 
 
Det som återstår innan vi kan anse oss ha 
högsta betyg på ledarakademin är att vi 
kommer igång med mer kontinuerliga 
utvecklingsplaner och -aktiviteter för våra 
äldre/befintliga ledare. 

Vi ska utveckla vår spelarakademi. 
Under våren har vi testat 
nivåbaserad teknikträning för de 
äldre pojkgrupperna med mkt gott 
resultat. Tillsammans med dagens 
ledare har vi utifrån de 
erfarenheterna, och input från 
andra klubbar/länder som gör 
motsvarande, nu även diskutera 
och arbetat fram en 
träningsmodell som vi kommer att 
tillämpa från om med i höst i 
klubben. 

VG Inför säsongen införde vi en nya 
träningsmodell där vi har en blandning av 
lagträningar under ledning av lagets coach, och 
nivårelaterade teknik/individträning under 
ledning av Sportchef och andra tränare. 
 
För utvecklandet av individuell teknik har den 
här modellen fallit väl ut, och fungerat bra. En 
viss utmaning har vi haft i det faktum att detta 
modellen var ny och annorlunda och att några 
spelare har varit svåra att locka till 
nivåträningen och ”tekniknötandet”. 
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Vi ska etablera oss i Byängshallen. 
Till sist och äntligen har vi fått 
möjlighet att skapa en egen 
hemvist och ta ett värdskap för en 
egen hall, den nya Byängshallen. 
Flyttet dit, med vårt kansli och stor 
del av verksamheten, ger oss 
fantastiska möjligheter att utveckla 
Täby Basket. Flytten innebär också 
ett utvecklande och mycket 
inspirerande samarbete med 
Byängsskolan och Täby Enskilda 
gymnasium.  
 

MVG En av säsongens absoluta höjdpunkter var i 
början av september då vi tillsammans med 
kommunen och skolorna Täby Enskilda 
gymnasium och Byängsskolan kunde inviga 
den nya fina Byängshallen. Och även flytta dit 
klubbkansliet. Vi har nu en egen hemvist och 
ett omfattande värdskap för hallen under 
em/kväll och helger. Totalt sett, och genom 
mycket stora arbetsinsatser från kansli och 
vårt hallutskott, har det fungerat fantastiskt 
bra.  
 
För kommande säsong gäller nu att ännu mera 
utveckla verksamheten med den möjlighet vi 
har genom ”egen” hall. 

Vi ska göra Täby Basket Cup ännu 
bättre och större. 2011 kommer vi 
att genomföra Täby Basket Cup 
enligt ungefär samma format som 
vi gjorde med stor framgång 2010. 
Samtidigt har vi även dragit igång 
ett strategiarbete med ett mål och 
en plan som gör TBC 2012 till en 
ny, annorlunda, häftigare och ännu 
mera lockande basketcup.  
 

IG Tyvärr blir det IG på cupen, även om årets 
upplaga av Rynkeby Täby Basket Cup (enligt 
den gamla modellen) till sist kunde genomföras 
på ett bra sätt.  
 
IG-betyget sätter jag utifrån att vi ännu ej 
lyckats etablera och attrahera drivande 
personer till en cupledning inför 2012 med 
ansvar för genomförandet av den ”nya” cupen. 

Vi ska utveckla vårt arbetssätt. 
Täby Basket är dess medlemmar 
och inget annat, dvs utan våra egna 
ideella arbetsinsatser, så är vi 
ingen basketklubb. Vi har idag ett 
stort engagemang kring lagen med 
lagföräldrar och ledare, och vi har 
under den gångna säsongen även 
kommit igång med ett mycket 
aktivt ungdomsutskott, och 
nämnda akademier. Men det finns 
alltid mer att göra och det ska ske 
under kommande säsong då vi ska 
utveckla våra arbetsformer ännu 
bättre. 
 

VG Under säsongen har vi ytterligare utvecklat 
arbetssätt och organisation inom Täby Basket. 
Vi har flera tydligt avgränsade arbetsutskott i 
aktivt arbete. Engagerade ledare och föräldrar 
driver dessa utskott på ett föredömligt sätt.  
 
Inför hösten och kommande säsongen ska vi 
ännu bättre avgränsa och förtydliga utskottens 
ansvarområden och förväntade leveranser med 
en utpräglad projektsyn. Däri finns också 
möjligheten att engagera flera människor i 
arbetet med att bygga den bästa idrottsklubben 
med både bästa bredd- och elitverksamhet. 

Ideell verksamhet 
Täby Baskets är en ideell idrottsförening med ett mycket litet kansli. Det innebär att det 
i de allra flesta fall landar på klubbens medlemmar och närstående att utföra de 
arbetsuppgifter som krävs för att hålla igång och utveckla vår fantastiska verksamhet. 
Det ideella arbetet ger ingen lön eller annan ekonomisk ersättning, däremot ger det en 
massa positiv energi och kickback i form av kul och utvecklande gemenskap.  
 
Vi är bra på mycket inom Täby Basket, men vi vill och ska också utveckla allt vi håller på 
med så att det blir ännu bättre. ”Vi” i detta sammanhang är alla medlemmar, alla 
föräldrar och alla andra närstående. Det är ”vi” som måste göra jobbet, ingen annan 
kommer att göra det åt oss. Och ”vi” behöver alltid bli flera. Antalet ”vi” avgör vilken 
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utvecklingstakt Täby Basket kan hålla. Välkommen till alla som kan och vill engagera sig 
under kommande säsong. 

Täby Baskets skollovsverksamhet 
Täby Basket har förutom Hedemoralägret 8-14 augusti 2010 haft en rad Basket Camps 
för barn och ungdomar under skolloven. Under höstlovet arrangerades i samarbete med 
Täby IS Friidrott och Täby Handboll en idrottsskola. Precis innan skolstart i augusti, på 
sportlovet och på påsklovet arrangerade klubben intensivkurser och dagläger. 
 
Totalt har Täby Basket olika skollovsläger haft 390 deltagare under säsongen 2010/11  

Täby Baskets samarbete med skolor 
Under året har Täby Basket haft samarbete med Bergtorp, Tibble och Åva gymnasium. 
Bergtorp åk 6 har haft träning 1g/veckan. Tibble och Åvas gymnasium ”fria val” har haft 
träning 2 ggr/veckan under ledning av Kjell Karlgren. Vidare har Täby Basket under 
säsongen genomfört en rad prova på lektioner i ett flertal skolor i Täby.  

Styrelse och arbetsutskott 
Täby Basket styrelse har under säsongen 2010-2011 bestått av följande ledamöter. 
Styrelsen har haft 13 ordinarie möten under säsongen.  
 
Namn Funktion 
Jan By Ordförande 
Bengt Andersson Kassör 
Jan Sjölund Sekreterare 
Thomas Kneck Ledamot 
Karin O’Connor Vice ordförande 
Johan Paulin Suppleant 
Rikard Johansson  Suppleant 
 
Klubbens Sportchef och Klubbchef, Kjelle Karlgren resp Björn Edebrand, deltar som 
föredragande vid varje styrelsemöte. 

Arbetsutskott 
I Täby Basket har vi organiserat arbetet kring lagen med hjälp av engagerade ledare och 
föräldrar. Lagföräldermodellen och teammanagers är synnerligen viktiga roller för att få 
lagen att fungera på ett bra sätt. 
Till stöd för alla våra lag, för sportchef, klubbchef och styrelse har vi under säsongen haft 
följande arbetsutskott engagerade. 
Arbetsutskott Ordförande Ledamöter 
Barn Jan Sjölund Lina Kalmelid, Anders 

Eidensten & Håkan 
Söderkvist. 

Ungdom Patrik Setzman Johan Paulin, Monika 



2011-04-30 / Jan By 

Rydell, Björn Hallare, 
Katarina Johansson 

Senior Mike Banks Mats Carlson, Inger Lundin, 
Thomas Kneck, Jan Herlitz 

Marknad Björn Edebrand Karin O`Connor, Tomas 
Silbersky, Ann Alstermark, 
Stefan Snellman, Thomas 
Kneck 

Byängshallen Anders Wenning Lisbeth Falkman By, Jessica 
Sjöberg Blom 

RTBC 2011 Jan By Merhzad Dehkhoda, Vesna 
Stanisic, Kjelle Karlgren, 
Björn Edebrand, Lisbeth 
Falkman By, Catarina Netz, 
Hans Sanne, Kit 
Gullbrandson 

Ledarakademin Jan By Bengt Andersson, Rikard 
Johansson, Johan Paulin, 
Kjelle Karlgren 

Spelarakademin Kjelle Karlgren Rikard Johansson, Patrik 
Setzman 

IT Hans Sanne Martin Rosenkvist, Björn 
Edebrand 

Medlemsstatistik 
Per den 30 april 2011 har Täby Basket 801 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas 
efter ålder och kön enligt följande. Relativt medlemsantalet 30 april 2010 är detta en 
ökning med 178 (22%) 
 
Ålder Totalt Flickor Pojkar 
-10 år 232 115 117 
11-13 år 166 81 85 
14-16 år 140 79 62 
17-19 år 52 10 42 
20-25 år 21 11 10 
26 år- 181 72 109 
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