VERKSA MHE T S P LA N S A LK 202 1
Inledning
Salk bedriver en stor verksamhet för barn och ungdomar indelat i Tennisskola,
Träningsgrupp, Tävlingsgrupp, Träningsjunior, Tävlingsjunior och Elitjunior. Salk har
även en satsning på Senioreliten, där många av Sveriges absoluta bästa spelare ingår.
Vuxenkurser, Signin-träningar, Damklubben, Divisionsspelet, KLAS och
Representationslagen är exempel på andra centrala delar av verksamheten. Mål och
aktiviteter finns för samtliga ovan verksamhetsområden. Salk är därutöver bland annat
en mycket aktiv tävlingsarrangör samt en mötesplats i olika sammanhang för svensk
tennis. Salk har idag omkring 2700 medlemmar och räknas som en av Sveriges absolut
största tennisklubbar.
Salk är således en mycket aktiv klubb och verksamheten vänder sig till
tennisintresserade i alla åldrar och ambitionsnivåer. I Salk ska alla känna sig delaktiga
och välkomna. Klubben ska vara en drivkraft i svensk tennis.
Många av de aktiviteter som beskrivs i den föreliggande verksamhetsplanen förutsätter
dock en positiv utveckling av den pandemi som pågått sedan inledningen av 2020. Det är
tyvärr högst troligt att planerade aktiviteter kommer att ställas in, men förhoppningen
är också att komma igång med det myllrande klubblivet så fort situationen så tillåter.
De senaste åren har klubben valt att satsa extra mycket på den sportsliga verksamheten
på barn- och ungdomssidan. Det har gett utslag i den enkät som Salk varje år genomför.
Under 2020 engagerades Simon Aspelin som Sportchef och arbetet med att
vidareutveckla verksamheten inom det så kallade Sportblocket fortsätter under 2021.
Ett annat fokusområde under 2021 är Salks stolta damklubb, vars medlemsantal sjunkit
under det senaste året i huvudsak på grund av den pågående pandemin. Målsättningen
under 2021 är att åter öka medlemsantalet för Sveriges största och äldsta damklubb i
tennis. En annat övergripande mål är att arrangera ett klubbmästerskap som för första
gången lockar över 200 deltagare.
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Vision, mål & värdegrund
Salk ska vara en drivkraft i svensk tennis och erbjuda en tennismiljö i världsklass. En
trygg miljö där våra medlemmar utvecklas både på och utanför tennisbanan. Salks
värdegrund ska genomsyra verksamhetens alla delar och definieras genom värdeorden:
Kvalitet
Vi ska vara noggranna i allt vi gör och ha en tydlig struktur i vårt arbete. Vi inspireras av
och jämför oss gärna med framgångsrika verksamheter i tennis, sport, kultur och
företagande.
Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och är inte rädda att prova nya tankar och idéer.
Vi är öppna och nyfikna och utmanar oss själva till utveckling såväl på som vid sidan av
banan.
Engagemang
Vi har passion, omtanke och positivitet i det vi gör, vilket föder ett starkt engagemang.
Du ska känna dig sedd av oss och märka att vi bryr oss om dig.
Vi strävar efter att alltid uppvisa ett positivt kroppsspråk som visar den passion och
kärlek vi har för sporten och människorna som utövar den hos oss. Där hjärtat för
varandra och klubben visar sig i handlingar och utstrålning och inte stannar vid ord. Vi
ser alltid till individen och med handlingar visar vi att vi bryr oss om varandra.
Gemenskap
Vi tänker på hur vi behandlar varandra, hur vi ger feedback och vad vi säger i tal och
skrift. Vi anstränger oss att sätta oss in i dina specifika förutsättningar. Utifrån vår fina
gemenskap i klubben upplevs vi som en inkluderande mötesplats i svensk tennis. Alla
ska kunna vara sig själva och trivas i Salk.
Hos oss ska du kunna finna nya vänner för livet där vi upplever glädjen kring tennis
tillsammans. Våra ungdomar fostras i sportmannaskap och gott kamratskap.

Utöver värdegrunden har en rad policyer tagits fram under 2020. Det arbetet fortsätter
under 2021.
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Mål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde
TENNISSKOLA & TÄVLINGSGRUPP
Målsättning:
Tennisskolan – Ge barn en gedigen tennisutbildning av välutbildade och inspirerande
tränare, för ett långt liv med tennisen. Inspirera till att börja tävla. Att fortsätta ha ca 400
elever i tennisskolan och tävlingsgruppen.
Tävlingsgruppen – Att spela många tävlingar. Ha tennis som första sport. Få många
duktiga tävlingsspelare att gå vidare till elitjuniorerna och tävlingsjuniorerna. Insikt i
vad som krävs för att bli en duktig tävlingsspelare.
Få Tävlingsgruppen att träna på bana 1-6 någon dag i veckan, för att integrera
verksamheterna bättre.
Vision (några års sikt):
Blockträning-Lekis/Mini/Midi/Tävlingsgrupp
Tränare-jobbar i team
Antal spelare och storleken på grupperna i de olika delarna av verksamheten
Salk äger alla tider
Huvudansvarig: Karin Schultz
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Fortsätta arbeta professionellt och noggrant för att inspirera fler att fortsätta spela
tennis och få fler att bli tävlingsspelare.
Kunna erbjuda flera bra tider för tennisskolan. Från kl 15 på vardagar och fler
lördagsförmiddagar.
Ha fortsatt duktiga tränare på alla träningar.
•
•
•
•
•
•
•

Organiserad tennisträning, VT 76 timmar/vecka, HT 80 timmar/vecka
Drop in-tennis 3 timmar/vecka
Fysträning 2 timmar/vecka
Specialtimme 1 timme/vecka
Informationsmöte, Tennisskola och Tävlingsgrupp
Tränaravslutningar. Efter vår- och höstsäsong.
Tränarmöten

•
•
•
•

Träningsmatcher 6 st
Klubbmatcher
Tävlingsresor, bl.a. Båstadtennisen och Gävle.
Sport- och Påsklovsläger för tävlingsgruppen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport- och Påsklovsläger för Mini och Miditennis
Träningsmatcher inför Salk Open
Snabbhetstester 3 st
Arrangera SO Tour-tävlingar mini, midi och maxi
Pirres juniorskål
Vårtävlingen i singel och Bettans dubbelcup.
Utomhusträning för Tävlingsgruppen
Bollkalleträning 3st
Next Generation träff, Tennis Stockholm, Tumba
KM, många deltagare
Spelarsamtal för alla i Tävlingsgruppen som tränar 3 tim/vecka

TRÄNINGSGRUPP & TRÄNINGSJUNIOR
Målsättning:
Erbjuda träning med glädje och hög kvalitet för de som inte vill spela tävlingstennis. Med
Play & Stay- konceptet som grund, lära ut tennis på ett roligt och avslappnat sätt och
därmed bidra till ett livslångt intresse för tennis generellt men också som den första
motionssporten livet ut. En annan målsättning är så gott som fulltaliga grupper.
Huvudansvarig: Nils Stenvall
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Erbjuda bästa kvalitet på träningarna i enlighet med våra värdeord. Den bästa
marknadsföringen är nöjda kunder som sprider ett gott rykte och bra good-will. Play &
Stay är här en grundsten. Det är ett etablerat sätt att lära ut hur man spelar tennis.
Namnet syftar på att träningen ska fokusera på mycket spel med många bollträffar
(ambition med 400-500 per timme), implicit inlärning och glädje i centrum. Träningen
måste vara kul och lustfylld vilket ökar den inre motivationen hos eleverna. Lusten att
spela och träna mer ökar samt sannolikheten att man stannar kvar inom tennisen växer.
Härav ordet Stay.
Viktiga punkter är att alla tränare ska ha bra tränarutbildning (minst Tennisens
plattform) samt att vi genom tränarträffar vidareutbildar varandra, utbyter erfarenheter
samt att vi utvärderar hur vi jobbar och hur vi ständigt kan utveckla oss och bli bättre.
Bra, stabila tränare med ett genuint intresse för tennis och som känner ansvar och stor
vilja att lära ut tennis.
•
•
•
•

Tränarträffar.
Sakta skola in nya tränare från de äldre juniorgrupperna.
Interna matchkvällar.
Sommarläger på Salk Tennis Park i juni och augusti.
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UTVECKLINGSGRUPP
Målsättning:
Klubben vill genom utvecklingsgruppen erbjuda fler yngre spelare (under 13 år)
möjligheten att utvecklas och träna mer genom extra träningstillfällen och därmed
skapa flera duktiga tävlingsspelare. Skapa en attraktiv miljö för yngre spelare.
Huvudansvarig: Carl Ackered och Axel Oljons i samråd med Karin Schultz
Fokusområden och aktiviteter 2021:
Utvärdera och utveckla verksamheten för att nå målsättningen. Förbättra fysträningen,
ett steg i den riktningen är att klubben erbjuder utvecklingsgruppen fysträning med
fystränare Lennart Westermark två dagar i veckan. Fler träningstillfällen genom extra
aktiviteter.
•
•
•
•
•
•
•

Två läger per termin
Serveträning en morgon i veckan
1 extra aktivitet per månad, t.ex. läger/matchkväll/fysträning
Fysträning med Lennart två dagar i veckan
Tennisträning, eget ansvar på lördagar och söndagar
Extraträning på Riksby i början av höstterminen
Matchbevakning, bl.a. Salk Open, Båstadtennisen och JRM inne och ute

TÄVLINGSJUNIOR
Målsättning:
Utveckla juniorer till att ta nästa steg i sin utveckling. Få så många juniorer som möjligt
att ta steget till elitjuniorerna. Ge spelarna en bra tennis- och fysgrund och ständig
utveckling. Få många att fortsätta med sin tennis länge och att kunna fortsätta som
tränare, spela seriespel m m. i ett fortsatt arbete mot ”Tennis for life”. Fortsätta ha
många spelare som tävlar mycket.
Huvudansvarig: Carl Ackered
Fokusområden och aktiviteter 2021:
Modellen för klubbens ungdomssatsning över 13 år kommer fortsatt att utvärderas och
utvecklas i ett arbete tillsammans mellan tränare och sportchef. Fystränare Lennart
Westermark kommer att fortsätta sitt arbete tillsammans med tränarna för att utveckla
de fysiska färdigheterna för tävlingsjuniorerna. Jobba mer med diskussioner tränare
emellan (tränarmöten) och jobba med individuella utvecklingsplaner m.m. för spelarna.
Fler deltagare i KM. Få in spelare att utbilda sig till tränare genom att gå Tennisens
plattform.
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Nedan punkter avser både tävlings- och elitjunior:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiserad tennisträning, 89 timmar/vecka
Tennisträning, eget ansvar: 7 timmar/vecka
Fysträning, sammanlagt 11 timmar/vecka
Tränaravslutningar efter vår- och höstsäsongen
Tränarmöten en gång i månaden.
Våravslutning på Riksby, föräldrarådet ansvarigt med stöd av Milos Sekulic och
Carl Ackered
Julfest, Salkhallen. Föräldrarådet ansvarigt med stöd av Milos Sekulic och Carl
Ackered
Seriespel i rookieserien (tävlingsjunior) samt för 15- och 18-åringarna på pojkoch flicksidan (elit och tävling).
Träningsläger inför grussäsongen
Tävlingsresor, bl.a. JSM inne och ute samt Båstadtennisen
Upptaktsträff inför höstterminen
Antal spelare i Team Sthlm- 5 st elit, 14 st tävling
Vid behov, ta hjälp av mental rådgivare Jenny Edner som klubben har en väldigt
bra kontakt med

ELITJUNIOR
Målsättning:
Förbereda de äldre spelarna för spel i USA på college eller en heltidssatsning.
Framskjutna placeringar i Svenska juniorcupen 18 år samt i 15-årsserierna. Långsiktigt
mål är att vi ska ha Grand Slam-spelare (junior) innan år 2024.
Huvudansvarig: Milos Sekulic
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Individuell tennisträning för så många elitjuniorer som möjligt. Terminsbaserad
uttagning för elitjuniorer ska implementeras från nyårsskiftet. Utveckla spelidentitet och
forma träning efter den. Individuella program för fysträning och uppföljning.
Se Tävlingsjuniorer för detaljerad aktivitetsplan.
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SENIORELIT
Målsättning:
Salk ska utgöra en bas för träning och stöd på hemmaplan. Salks elitverksamhet ska
möjliggöra för klubbens främsta spelare att bli professionella tennisspelare.
Huvudansvarig: Kalle Norberg
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Under det kommande verksamhetsåret ligger fokus på att säkerställa att alla bitar i
träningen på hemmaplan håller en mycket hög nivå. I detta inkluderas teamet kring
spelarna avseende till exempel fysträning.
Förutom den egna organiserade träningen där mest resurser läggs kommer ett gott
samarbete med Tennis Stockholm samt med de elitsatsande salkare som har
individuella upplägg att främjas.
•
•
•
•
•
•

Organiserade träningar på vardagar i Salkhallen och på Riksby.
Deltagande i Tennis Stockholms elitträningar i Salkhallen och på Riksby.
Egna träningar på lördagar och söndagar i Salkhallen.
Deltagande på olika läger.
Tävlingsbevakning på nationella samt internationella tävlingar.
Deltagande och matchuppföljning i samband med Elitserien.

VUXENTENNIS
Målsättning:
Alla vuxna i klubben ska få utvecklas i sin egen takt och intresse genom vuxenkurser.
Huvudansvarig: Christer Dahl
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Satsa på att göra allt vi gör idag ännu bättre. Ha flera tränarträffar för att utbilda
varandra och bli bättre på alla områden. Större fokus på att utveckla det vi redan gör än
att göra mycket nya saker. Satsningen på tränarutbildning fortsätter. Förhoppningen är
att det ska leda till en jämnare och högre kvalitet på våra tränare och minska
omsättningen av antalet tränare.
Ständigt arbeta för att alla ska komma med i en grupp som de trivs i och där bra
motstånd ges. Målet är att bli bättre på att ge feedback till spelare samt att tränarna
tidigare återkopplar till ansvarig om grupperna är ojämna. Agera professionellt för att
deltagarna ska känna glädje att komma hit och träna.
Återkoppla med jämna mellanrum till de som står på kölistan. Erbjuda de extra
träningar såsom signin-träningar.
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Målsättning är att träningsverksamheten ska växa med bibehållen kvalitet. Om/när
restriktionerna avtar och fler kan gå till sina arbetsplatser så gäller det att försöka få så
många som möjligt att fortsätta spela tennis på dagtid. När det gäller kvällstider är det
väldigt svårt att få tag på tider och tränare. Målsättningen är även att se över om det går
att utveckla någon form av träff/matchspel över gränserna mellan seniorer och juniorer.
Om läget med Corona tillåter så är målsättningen att genomföra följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiserad tennisträning
Tränaravslutningar efter vår- och höstsäsongen
Minst fyra matchkvällar under året, ev i modifierad form beroende på de
restriktioner som gäller vid tillfället.
Signin-träningar på loven
Cardiotennis, 3-5 timmar per vecka
Signin-träning, 10-15 timmar per vecka
Regelbundna tränarträffar
Blandad träning med stationssystem mellan grupperna en till två gånger per
termin.

DAMKLUBBEN
Målsättning: Främja kvinnors tennismöten genom att vara en inkluderande damklubb
som präglas av öppenhet, tillgänglighet och social samvaro.
Huvudansvariga: TBD (Spelledare)
Gunilla Barrskog (Ordförande)
Fokusområden & aktiviteter 2021 (spelledaren huvudansvarig):
• Administrera det dagliga spelet med hög kvalitet
• Arrangera tävlingar under terminen, t.ex. Vårsingel, Höstdubbel, Blixtsingel och
Blixtdubbel
• Genomföra tränarledda speltillfällen utöver sign in-träningen
• Öka medlemsantalet med åtminstone 30 % från nuvarande nivå på knappt 100
medlemmar
• Säkerställa att damklubben mot slutet av året bär sina egna kostnader
• Ta fram en enkel broschyr för Damklubben
• Klubbutbyten
Fokusområden & aktiviteter 2021 (damklubbskommittén huvudansvarig):
• Klubbutbyten
• Sociala aktiviteter
• Bridgetävlingar
• Föreläsningskvällar
• Kommittémöten
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•
•
•
•

Planera damklubbsresa
Våravslutning
Kick-off inför höstterminsstarten
Luciafest

REPRESENTATIONSLAG
Målsättning:
Salk ska ha lag i Elitserien för herrar och damer med klubbens egna spelare. Salk ska ha
lag i samtliga nationella junior- och veteranserier samt rookieserien och
minirookieserien inomhus. Klubbens bästa spelare ska huvudsakligen delta i
representationslagen med det övergripande målet för junior- och veteranlagen att nå
slutspel i den högsta divisionen. Alla
spelare i truppen ska spela minst en match. Alla salkare konkurrerar om platserna på
lika villkor.
Huvudansvarig: Johan Porsborn
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Salks ambition är att ställa upp med lag i samtliga nationella inomhusserier samt de
rookieserier som administreras av Stockholms Tennisförbund. Bland övriga
målsättningar märks satsningen på sociala aktiviteter för klubbens Elitserielag för att
stärka gemenskapen och klubbandan ytterligare.
•
•
•
•
•
•
•

Deltagande i samtliga nationella inomhusserier. Deltagande med två lag på
damseniorsidan.
Deltagande i seniorserierna utomhus samt ett antal veteranserier utomhus.
Deltagande i rookieserien och minirookieserien.
Arrangemang av nationella slutspel i första hand inomhus.
Fasta träningstider för D40-, D50-, D60-, H35-, H45- och H55-lagen inomhus
(eller för höstens eventuellt nya åldersintervall).
Sociala aktiviteter för damernas och herrarnas Elitserielag.
Satsning på att ha välutbildade bollkallar under hemmamatcherna i Elitserien.
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DIVISIONSSPEL
Målsättning:
Ge medlemmar möjligheten att spela matcher på kontinuerlig basis. Skapa
förutsättningar för tennisintresserade att träffas och umgås i Salkhallen.
Huvudansvariga: Louise Björkhager och Anne von Perner för damerna. Jan Dahlberg
och Martin Flink för herrarna. Max Sakajja och Mehrshad Sharifirad för
dagdivisionsspelet.
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Ambitionen är att starta en ny grupp både för damerna och i dagdivisionsspelet under
2021.

SIGN IN-TRÄNING & CARDIOTENNIS
Målsättning:
Sign in-träning och cardiotennis riktar sig till alla medlemmar som vill spela tennis med
tränare men som inte vill binda upp sig för en hel termin. Anmälan görs till de tillfällen
man önskar delta på. Sign in-träning är mer inriktad på instruktion och övningar till
skillnad mot cardiotennis som mer fokuserar på intensitet där man förväntas kunna
grunderna i tennis och vara beredd på ett mer konditionsinriktat pass.
Huvudansvarig: Christer Dahl
Fokusområden & aktiviteter 2021:
•
•
•

Cardiotennis, 2-3 timmar per vecka
Sign in-träning, 15-20 timmar per vecka
Vidareutveckla konceptet med fysträning i signin-form

KLAS
Målsättning:
Erbjuda träning, tävling och social gemenskap för före detta elitspelare, företrädesvis
med Salkbakgrund.
Huvudansvarig: Magnus Bohman för herrarna och Lotta Ekberg för damerna.
Fokusområden & aktiviteter 2021:
KLAS firade 50 år 2019 med en diger evenemangskalender. Av flera förklarliga skäl har
2020 varit ett lugnare år, framför allt med anpassning till den pågående pandemin som
begränsat möjligheten till sociala aktiviteter och eventuella resor. Även 2021 lär få
anpassas efter den rådande pandemin.
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Herrar – På programmet finns traditionsenlig KLAS Doubles, KLAS-kväll under
Stockholm Open och förhoppningsvis kan KLAS-resan återigen genomföras.
Målsättningen i övrigt är att fortsätta hitta former där klubbens bästa juniorer kan mäta
sig mot KLAS-spelarna. Det finns även en ambition att välkomna några nya medlemmar
med stark tennisbakgrund i åldern 20-30 år.
Damer - Fortsätta vara en attraktiv verksamhet för före detta elitspelare och hålla hög
nivå tennismässigt. En ambition är också att medlemmarna i KLAS-damer fortsätter
representera både veteranserien och den öppna damserien, med förhoppning att under
2021 skörda lika många framgångar som tidigare år. Det är en mycket god stämning och
sammanhållning i KLAS-gänget, vilket främjas genom en rad sociala aktiviteter varje år.
Det har varit ett ökat intresse för KLAS damer under året, även bland yngre spelare. Det
finns därför eventuella planer att utöka med ytterligare tid på söndagar.

EGNA ARRANGERADE TÄVLINGAR
Målsättning:
Att vara en aktiv tävlingsarrangör. Att ge framförallt klubbens yngre medlemmar
möjligheten att tävla på hemmaplan. Att Salk Open ska vara Sveriges bäst arrangerade
nationella tävling med flest deltagare inomhus. Att Salk ska ha en aktiv roll i ATPturneringen Stockholm Open.
Huvudansvariga: Johan Porsborn och Nils Stenvall
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Salk är en mycket flitig tävlingsarrangör. Under 2021 kommer förhoppningsvis
lagtävlingen Nordiska veteranmästerskapen att arrangeras utöver det ordinarie
tävlingsprogrammet. I övrigt ligger mycket fokus på att ytterligare stärka Salk Open som
landets ledande tennisturnering på juniorsidan samt att Salks klubbmästerskap ska
locka över 200 deltagare för första gången.
Följande tävlingar planeras att arrangeras helt eller delvis av Salk under 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Slutspel i Svenska Tennisserierna
Junior-RM, utomhus
Klubbmästerskapen
SO Tour-tävlingar
Stockholm Open
Nordiska veteranmästerskapen
Salk Open
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Dessutom fokus på:
•
•
•
•
•
•
•

Fler unga salkare ska ta chansen att vara bollkallar under Stockholm Open.
Satsning på att ytterligare stärka junior-RM utomhus. 14-årsklassen får Racestatus till JSM. Ambition att få fler Stockholmsledande spelare att delta.
Arbete med prisutdelningar under Salk Open samt stärkt prisbord.
Välkomstbrev och Players´ Lounge till ITF-spelarna under Salk Open.
Satsning på bollkalle- och domarträning.
Målsättning att för första gången locka över 200 deltagare i klubbmästerskapen.
Målsättning att utbilda ytterligare en salkare till förbundstävlingsledare.

KLUBBRESA
Målsättning:
Erbjuda medlemmar möjlighet att följa med på en tennisresa utomlands en gång per år
tillsammans med tränare från klubben. En resa där alla kan vara med, oavsett ålder och
spelstyrka.
Huvudansvarig: Christer Dahl
Fokusområden & aktiviteter 2021:
De senaste åren har klubbresan gått till Alicante under sportlovet och varit fem dagar
lång. Som läget är nu så kan vi inte planera in någon resa under våren 2021 men hoppas
på att det kan gå att genomföra något under hösten 2021.

KOMMUNIKATION
Målsättning:
Kommunikationen ska fungera som verktyg för att stärka Salks vision, mål och värdeord.
Stärka bilden av Salk som drivkraft i svensk tennis och som ”ett andra hem”. Även främja
ett enhetligt Salk trots många olika sektioner.
Huvudansvarig: Katarina Appelgren
Fokusområden & aktiviteter 2021:
Via våra olika kommunikationskanaler ge relevant information till i första hand
medlemmar och i andra hand tennisintresserade i Sverige. Visa på klubbkänsla och
aktivitet i klubben.
•
•
•

Få fler följare och interaktion i våra sociala medier
Årlig enkät riktad till medlemmar, abonnenter och sponsorer
Fortsätta använda Matchi som ett kompletterande kommunikationsverktyg, t ex
sms och mailfunktion.
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•
•
•
•
•
•

Säkerställa att alla Salks verksamhetsgrupper nås av relevant information.
Viktiga utskick, t ex vid terminsstart, inkluderas i årliga kommunikationsplanen.
Fortsätta SEO-arbetet
Distribuera två läsvärda nummer av Salkbollen
Involvera nya juniorreportrarna i arbetet med Salkbollen
Nya personalfoton
Fortsätta hålla dialog med Salks ungdomsråd

SPONSORER
Målsättning:
Sponsringserbjudandet i Salk syftar framförallt till att skapa mer resurser till Salks
ungdomsverksamhet och sportsliga satsning samtidigt som det ska stärka det
sponsrande företaget på olika sätt. Salk skall uppfattas som en drivande kraft inom
svensk tennis och skall upplevas som ett ledande alternativ för samarbete/sponsring för
företag som vill skapa goodwill eller merförsäljning genom tennis.
Ansvariga: Simon Aspelin samt Salks ekonomi- och sponsorkommitté (Per Nordberg
sammankallande).
Fokusområden & aktiviteter 2021:
•
•
•

Underhåll av befintliga sponsorer
Nyförsäljning
Utvecklande och genomförande av ett nytt koncept för nätverksträffar
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