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Täby Basket Verksamhetsberättelse 2017-2018
Ordförandens kommentarer
Täby Basket kan nu lägga sitt 49e verksamhetsår bakom sig, och jag har haft
medlemmarnas förtroende som ordförande ytterligare ett år. Det har varit ett år med
vissa utmaningar, då vår sportchef Angelica tog sig an rollen som Head Cocach för
Norrorts damer denna säsong. Det har givetvis inneburit att vi fått planera och
prioritera om i verksamheten något under året. Samtidigt kan jag, och säkert många
fler med mig, konstatera att Täby Basket står på en stabil grund, och tillsammans har vi
under året bedrivit och utvecklat verksamheten i Täby Basket. Jag ser här hur väderfullt
det arbete som gjordes förra verksamhetsåret varit, för att ta fram och implementera
vår spelfilosofi och spelidé. Detta skall ge alla ledare rätt stöd för att utveckla de barn
och ungdomar vi har föreningen, och nu när året summeras kan jag se hur väl detta
fungerar. Att vi växer genom att både få nya medlemmar och behålla befintliga, anser
jag är ett bevis på detta.
Samarbetet med Djursholm Indians i Norrort har i år varit framgångsrikt, där SM guld
för HU17, SM brons för DU17, och andraplatsen i Basketettan herrar, var mycket
glädjande. Vi har under året haft ett löpande arbete i styrelsen och
verksamhetsutskottet för att blicka framåt i samarbetets utveckling.
Under året påminner mig ofta själv om vår värdegrund: Kul, Kämpa, Kvalité och
Kamratskap, våra fyra K. Det gäller för mig, och alla i föreningen att bära med sig dessa.
Inte bara på basketplanen, även utanför när vi representerar Täby Basket i olika
sammanhang. När vi sedan hör från andra klubbar, att våra lag och spelare lever upp till
detta när de spelar runt om i basketsverige, visar det på hur viktigt och värdefullt det är
att jobba med dessa värderingar.
Jag vill tacka alla i Täby Basket som bidrar till att vi är en växande förenings, med barn
och ungdomars utveckling i fokus. Tack till Angelica, Fredrik, Harald, styrelsen, våra
utskott, alla coacher, föräldrar och alla spelare som sprider basketglädje varje dag!
Jag avslutar här, med den ”korta” sammanfattning som vår sportchef Angelica tog fram,
som beskriver vår verksamhet!
Tack för i år, och nu ser vi fram mot nästa verksamhetsår vårt 50 –års jubileum.
Erik Söderberg
Ordförande Täby Basket.
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En summering av året signerad sportchef Angelica Gabrielsson.
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•
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Summer Camp i Kalmar genomfördes för andra året i rad och fick positiva
recensioner samt många goda förslag på hur kvaliteten kan höjas ytterligare. Till
Summer Camp 2018 har 184 st anmält sig.
Föreningen har startat upp två 11:grupper med Caroline Trigell Fehn i Täby
Kyrkby och Patrick Manzi o Helena Hagberg i Byäng: det är full fart på de små! Nu
väntar barn födda 2012 på sin tur med start hösten 2018!
Föreningen samarbetar numera med Byängsskolan och erbjuder BasketKul
med 50 fritidskids i åk 1-3 under ledning av Thilda Melander och undertecknad.
Förhoppningen är att kunna starta upp liknande samarbeten på ytterligare
skolor inför 18-19. Det kan bli ett hållbart framtida alternativ där halltiderna är
begränsade och målet är fortsatt tillväxt.
Vallentuna Basket, numera med en egen styrelse, och under ledning av
projektledare Harald Naumann växer på bredden och börjar stabilisera sig.
VBBK:s herrlag spelar i div 5 och leds av Giedrius Tidikis, barngrupperna består
av 07-08, 09-10 och 11 med fler aktiva ledare än någonsin och en brinnande
eldsjäl i form av Ludvig Olsson som tagit flera fina initiativ för att sprida
basketsporten. Vallentuna Basket är nu 63 st aktiva i PF/ 07-11.
Täby Basket Inter ledda av Vesna Stanisic tränar två pass i veckan med en stabil
grupp deltagare och genererar nya ledare, bl.a Mikolaj Gontarz (Inter) och Laura
Cortes de Narvaez (F08, som dock vänder hem till Colombia - tack för allt!). Fler
deltagare visar också intresse att gå steg-utbildningar. En fin effekt av
medmänskligt engagemang i sann 4K-anda. Det har haft möjlighet till 3 pass/v
från sportlovet. 2 pass i Täby och 1 pass i Vallentuna
I augusti startades Ledarakademin 2019 (LA19) med 30 entusiastiska
ungdomar födda 01, 02 och 03 som under året genomfört 6 möten med
introduktion, Easy Basket-utbildning med Kjell Karlgren, ledarskapsföreläsning,
kost & rehab, domarintroduktion samt praktik på Friday Nights med
Ungdomsutskottet.
I september genomfördes en Domarintroduktions-kurs (DI) för första gången
med 15 deltagare födda 99-03 under ledning av domaransvarige Hanna Persson,
där härliga P08 och P07 ställde upp med träningsmatcher så att ungdomarna fick
möjlighet att applicera de teoretiska kunskaperna.
Swedbankligan för de allra yngsta har genomfört 9 omgångar med 24
deltagande föreningar och 234 anmälda lag (inkl Täby Basket). Bra organisation,
duktiga och uppskattade domare samt hjälpsamma föräldrar som med bravur
stått för servicen har under säsongen lockat ännu fler föreningar att delta.
Täby Basket har numera över 1000 följare på Instagram.
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Ungdomsutskottet med Hanna Persson, Thilda Melander, Viktoria Galyas och
Parman Gitijah driver viktiga aktiviteter som ökar sammanhållningen inom
föreningen. Hittills har det blivit en 3-3 turnering utomhus, fadderverksamhet för
05-02-lagen, URM-häng, Julavslutning med 3-3 turnering samt klassiska Friday
Nights varje månad: en stor eloge till dem för deras viktiga gärningar som håller
samman föreningen över ålders - och könsgränser!
Det har varit ett hårt tryck på utbildningsfronten: varje lag har nu minst en
ledare med HLR-utbildning, Helena Käll från Täby Rehab höll en uppskattad
skadehanteringskurs, Ulla-Karin Abrahamsson höll två sekretariatskurser som
fyllde Café Jump Stop - rekord i antal deltagare! Ett stort tack riktas till alla ledare
och föräldrar som förstått vikten av ett fungerande sekretariat för att våra
ungdomar ska kunna spela matcher. Peter Galyas, Hanna Persson och Viktoria
Galyas har erövrat Steg 1-diplom medan Isak Skott samt Jakob Odmark har
genomgått Grundkursen. Gratulerar! Förbundet har nu även lanserat ett nytt
utbildningsprogram som Sara Egerstad Dutina från förbundet gått igenom vid ett
besök i Byängshallen.
Nuvarande och blivande lagföräldrar PF/07-11 fick träffa ordförande Erik
Söderberg, kanslichef Fredrik Lindholm och undertecknad för genomgång av
föreningens verksamhet, värdegrund, syfte, spelidé i den nystartade
certifieringen av ledare och lagföräldrar, så kallad TBLC. Mötet uppskattades och
det finns en idé om en utökad variant inför kommande säsong. - Ju oftare vi
förmedlar vad vi står för och hur vi bedriver verksamheten ju starkare
identifiering med föreningen.
Harald Naumann leder framgångsrikt Basketklass på
Futuraskolan/Bergtorp, som kommer att utökas nästa säsong tack vare fler
sökande. Förhoppningen är att det blir två grupper åk 6-7 och åk 8-9 som tränar
på varsin dag. Starkt jobbat Harald!
Spelarakademi-träningarna med Harald Naumann och Thilda Melander löper
på med inslag av uppskattade fyspass med Annika Klingström och säsongens
gästtränare Tamara Ruzic, Steven Hopkins och Kjell Karlgren.
Oavsett vem du är, din bakgrund eller ålder så är du välkommen att börja spela
basket. Föreningen erbjuder därför Grundträning till relativa nybörjare i U13U16. Under 10 tillfällen, 5 på hösten och 5 på våren, har ca 10-talet ungdomar
vässat grundläggande färdigheter i dribbling, passning, skott, avslut.
Motionsverksamheten blomstrar: Täby Basket Vets, -Tanks, -Lantchips-Dam
motion...kärt barn har många namn! Och inte att förglömma- Föräldrabasketen
firade 10-års jubileum i år!
Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet har uppdaterats med övningar och
terminologi. I oktober fick Täby Basket besök från Bilbao Basket, coach Aitor Uriz
Aja höll en Utveckla Spelet-Clinic som gav nya idéer kring bl.a. övningsdesign. Gå
in och kika, läs på och förkovra er!
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F02, P02 och F03 är flera erfarenheter rikare efter två spelade omgångar i URM.
P03 nådde hela vägen fram till omgång 4.
Pågående VM-kval och EM-kval med herrarna och damerna har lockat flera
medlemmar till arenorna - närmare 100 Täby Basket-medlemmar kommer såg
bl.a. Sverige-Turkiet den 21 februari på Hovet! Heja Blå-Gult !
Täby Baskets lovläger har bedrivits och letts av föreningens duktiga unga ledare.
Höstlovslägret lockade fler deltagare än någonsin med 40 flickor och pojkar
födda 09-06. Vi ser en jämnare fördelning mellan könen, fler tjejer börjar komma:
fantastiskt kul- och viktigt!
Täby Basket bedriver Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Tibble Fristående
Gymnasium med nästan fylld kvot - 29 elever på 30 platser tränar veckovis tre
pass extra med inriktning teknik, spelförståelse och fys. I somras gick den första
kullen ut med ungdomar födda 1998 och antagningen av elever födda 2002 är
genomförd.
I november serverade Föräldrautskottet föreläsningar i kost och mental
träning till målgruppen föräldrar. Känner du någon förälder som har sunda
idéer och vill engagera sig? Kontakta då gärna undertecknad för vidare
förmedling.
Under våren har Täby Basket 3x3 lanserats, och kommer att ha hunnit
genomföra fyra turneringar innan sommaren tar vid.

Den ordinarie verksamheten med lagträningar, seriespel och deltagande i cuper har
fortlöpt smidigt tack vare kanslipersonal, ni coacher och era fantastiska insatser som
ledare, förebilder och medmänniskor för nuvarande Täby Basket-generationer. Ni
erbjuder växande individer utvecklingsmöjligheter genom kloka utmaningar och
berikande upplevelser på och utanför basketplanen, oavsett ålder eller hur länge de
(inte) spelat basket. Ni skapar en stadig 4K-plattform från vilken dessa ungdomar kan
kliva in i samhället som sunda medborgare. Ni gör så mycket mer än att bara lär ut hur
en basketboll ska i en korg genom att vara ledare i Täby Basket: "Sveriges mesta och
mest inkluderande förening –det självklara valet."
Angelica Gabrielsson
Sportchef Täby Basket.
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2017/2018
Vid årsmötet inför säsongen 2017/2018 presenterades de verksamhetsområden vi
jobbat med under säsongen. Vi har nu gjort en avstämning av dessa områden med
kommentar om status och måluppfyllelse.
Från Verksamhetsplanen som redovisades vid årsmötet 2017.

1. Öka rekryteringen av barn med fokus på åk F-3 och över huvud taget aktiv fortsatt
tillväxt i alla åldrar- öka antalet medlemmar.
Målsättningar/Aktiviteter 2017-2018
• Återuppta kontakten med 15 skolor/kontaktpersoner – delvis genomfört.
• Erbjuda framförallt projekt Basketkul 4-5 ggr/skola/termin- delvis genomfört.
• Starta Medlemsform Basketkul 20 ggr på Byängsskolan – genomfört.
• Etablera ytterligare 1-2 skolor med Basketkul om Byängsexperimentet funkar- ej
genomfört.
• Skolgårds-marknadsföring på Ellagård. – ej genomfört.
• Affischer ut på skolor/anslagstavlor (hjälp behövs)- genomfört.
• Rekryteringsvykort för utdelning vid skolbesök- genomfört.
• Starta upp två 11-grupper- genomfört.
Utvärdering/ kommentar.
Förutsättningarna att genomföra alla aktiviteter ändrades i och med att Angelica tog
rollen som Head Coach för BED i Norrort. Under året har ändå flertalet av de planerade
aktiviteterna genomförts, och vi anser att detta har genomförts med ett Godkänt resultat.

2. Ledarutveckling: Täby Baskets ramverk(strategi) för ledarutveckling.
Målsättningar/Aktiviteter 2017-2018
• Starta upp LA19, inbjudan maj17, start aug18- genomfört.
• Ledarinventering stegutbildningsnivå och behov hos
samtliga ledare. Genomförs i september. –genomfört.
• Implementera Täby Basket ledare och lagföräldra-certifiering.
Genomförs i september- genomfört.
• Coachdialog: Besöka träningar och matcher för alla lagGe feedback till ledare
efter besök. Genomförs i den omfattning det går under säsongen. . – ej genomfört
i planerad omfattning.
•
•
•
•

Planera Ledarresa 2019. – genomfört/pågår.
Grundkurs och/eller Steg 1. Genomförs i november. – genomfört.
Coach Clinic. Hösten 2017- genomfört.
Coach Clinic. Våren 2018- genomfört.
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Utvärdering/ kommentar.
De planerade aktiviteterna har till stor del genomförts under året. Coachdialogen har inte
genomförts i planerad omfattning, pga. Angelicas uppdrag i Norrort. Grundkurs/Steg 1
har genomförts externt pga. lågt deltagarantal.
Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat.

3. Modernisera och förstärka vår kommunikation internt och externt
Målsättningar/Aktiviteter 2017-2018
•
•
•
•

Förtydliga informationen på tabybasket.se – genomfört och pågår löpande.
Utarbeta och implementera intern kommunikationsplan för att förstärka
kommunikationen från kansli till spelare, ledare samt föräldrar. – delvis
genomfört.
Konkretisera extern kommunikationsplan för ökad närvaro inom Täby kommun
samt genomföra minst 4 konkreta aktiviteter. – delvis genomfört.
Genomföra förstudie av Täby baskets behov av moderna IT- och digitala
lösningar i syfte att framtidssäkra vår förening – genomfört/pågår.

Utvärdering/ kommentar.
Arbetet med hemsidan har fortsatt under året efter en större förändring under förra året.
Fokus i år har varit att se över vilken struktur och plattform vi skall ha för intern och
externt kommunikation. Detta arbete är genomfört, och kommer att presenteras under
uppstart av säsongen. Vi har inte tagit fram en extern kommunikationsplan, men klubben
har haft en aktiv dialog med Täby Kommun under året. Detta i dialoger som Sportchef och
Kanslichef haft löpande, samt ett möte på vårt initiativ med Robert Stopp(L), ansvarig
politiker för Kultur och Fritid.
Vi anser att detta har genomförts med ett godkänt resultat under året.
4. Täby Baskets röda tråd: Vidareutveckla och implementera Täby Baskets spelstil/spelidé.
Målsättningar/Aktiviteter 2017-2018
• Presentation Utveckla Spelet på sommarläger i augusti 2017: ligger som grund
till träningsinnehållet. – genomfört.
• Utveckla Spelet-övningar på hemsidan i sep 2017. Ta fram generella övningar
under säsongen. Ta fram terminologi-handbok. – genomfört.
• Implementering Röd Tråd: TBLC, clinics & spelarakademi, ledarmöten. –
genomfört.
• Spelidé-möten Angelica och Harald, en gång varje vecka.- genomfört.
• Redovisning till verksamhetsutskottet: ska ske löpande var 6:e vecka.genomfört.
Utvärdering/ kommentar.
De aktiviteter och utveckling under året har genomförts enligt plan.
Verksamhetsberättelse 2017-2018
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Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat.

5. Fortsatt utveckling Norrort och samarbetet med Djursholm Indians.
Målsättningar/Aktiviteter 2017-2018
•
•
•

•

Vara en aktiv medlem i Norrortsrådet, för att säkerställa hög kvalitet i det
gemensamma arbetet. Delta på alla rådsmöten. – genomfört.
Rekrytera medlemmar till Rådet enligt samarbetsavtal och verksamhetsplan. –
genomfört.
Säkerställa att Täby Baskets verksamhet tar hänsyn till Norrort vad gäller
spelarutveckling och spelarförsörjning. Norrort skall vara det förstahandsval
våra spelare väljer från U16 till U17. –genomfört/pågår.
Verka för öppenhet, transparens och samverkan med Djursholm Indians för att
utveckla Norrort. Detta genomförs i möte med Djursholm Indians styrelse/valda
delar av styrelsen.- genomfört.

Utvärdering/ kommentar.
Vi har under året fortsatt att var en aktiv part i detta samarbete. Inte bara genom vårt
deltagande och engagemang i löpande Norrortsrådet. Täby Basket har under året
genomfört ett utvecklingsarbete med fokus på Norrort. Arbetsmöte har genomförts vid 2
tillfällen under året med representanter från styrelse, VU, Kanslichef och Sportchef.
Utkomsten av detta arbete har sedan delats med Djursholm Indians och ett gemensamt
arbetsmöte mellan föreningarnas styrelse har genomförts. Arbetet med detta fortsätter
under kommande verksamhetsår.
Vi anser att detta har genomförts med ett klart godkänt resultat.
5. Öka sponsorintäkterna, både i Täby Basket och Norrort.
Övergripande att skapa en plan för att öka sponsorintäkter till Täby Basket och en
strategi och plan för att genomföra detta. Detta uppdrag går till Marknad- och
kommunikationsutskottet.
Utvärdering/ kommentar.
Vi har under året haft mindre fokus på detta område. Vi har istället fokuserat på att total
ha en god ekonomi i föreningen, och fokusera på kvalitet i andra områden som bidrar till
detta. Exempel på detta är korrekt närvarorapportering, söka relevanta bidrag och stöd
från te.x SISU. Det är också att se till att Swedbankligan genomförs med hög kvalitet, som
borgar för ett fortsatt samarbete med Swedbank, samt intäkter under året,
Detta område får ett icke godkänt betyg för genomförande under året, detta isolerat till
just ökad sponsorintäkt.
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7. Vallentuna Basket. Fortsatt stötta utvecklingen av Vallentuna Basket.
Målsättningar för säsongen 2017/2018
•
•
•
•

Minst 15 nya medlemmar i årskull 2011. – genomfört.
Minst 60 aktiva medlemmar totalt. Ambition att nå 70. – genomfört.
Minst 2 ledare engagerade per träningsgrupp. Ambition att ha 3 per grupp. –
genomfört.
Engagera minst 4 föräldrar i andra roller i föreningen (kansli, styrelse osv)genomfört.

Utvärdering/kommentar
Med Harald N som ansvarig har Vallentuna Basketbollkubb utvecklats mycket positivt
under året. De mål som sattes upp har uppnåtts, här är genomförandet mycket väl
godkänt.
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Styrelse
Täby Basket styrelse har under säsongen 2017-2018 bestått av följande ledamöter:
Namn
Erik Söderberg
Karl Gotthard
Andreas Lindberg
Karl – Fredrik Hall
Caroline Trigell-Fehn
Kristina Eineborg
Mikael Rudinsson

Funktion
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Styrelsen har per 2018-05-31 haft 11 ordinarie möten sedan årsmötet 2017.
Styrelsen har tillsammans med verksamhetsutskottet, samt kanslichef och sportchef haft
2 längre arbetsmöten med fokus på utvecklingen av Norrort. Dessutom ett arbetsmöte
tillsammans med Djursholm Indians styrelse.
Vår Kanslichef Fredrik Lindholm, med huvudansvaret för klubbens kansli och
verksamhet, samt Sportchef Angelica Gabrielsson deltar vid varje styrelsemöte.
Delar av styrelsens arbete har förberetts i de olika utskotten under säsongen och
kommenteras ovan i utvärderingen. Täby Basket har också varit representerade i
flertalet möten i samarbete med andra intressenter som SBBF, SBDF, Täby
Föreningsråd, och regelbundna arbetsmöten i Norrortsrådet.

Medlemsstatistik
Per den 30 april 2018 har Täby Basket 855 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas
efter ålder och kön enligt nedanstående. Jämfört med medlemsantalet 30 april 2017 som
var 814, ger detta en ökning med 5%.
Ålder
-10 år
11-13 år
14-16 år
17-19 år
20-25 år
26 årTOTALER

Totalt
250(212)
177(169)
141(134)
59(72)
43(44)
154(183)
855(814)
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118
86
65
14
12
63
358

Pojkar
132
91
76
45
31
122
497
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Norrort
Vi har genomfört löpande arbete inom Norrort med regelbundna arbetsmöten i
Norrortsrådet, där Täby Basket representerats av Erik Söderberg, Karl Gotthard och
Anders Malm och Peter Johansson.
De som spelar i Norrort är medlemmar i Täby Basket eller Djursholm Indians. De som är
medlemmar i Täby Basket och spelar i Norrort finns med i statistiken ovan. Totalt i
Norrort ser fördelningen ut enligt nedan varav ca hälften kommer från Täby Basket.
Ålder
Norrort
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Totalt
108

Flickor
35

Pojkar
74

11

