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Värsås Padelförenings verksamhetsplan för 2022 
 
Värsås Padelförening har som övergripande målsättning att under 2022 genomföra 
padelträning under två terminer. Padelträningen skall vara till för alla som är intresserade. 
Därigenom skall föreningen aktivt arbeta för att skapa förutsättningar, för medlemmar i olika 
åldrar och förkunskaper, att kunna medverka i padelträning. 
Föreningen skall aktivt engagera sig vid andra lokala engagemang i syfte att öka intresset för 
föreningen samt sporten.  
Padelträningen skall planeras och huvudsakligen ledas av huvudtränare alternativt annan 
utbildad tränare.  
 
Målsättningen är att verksamheten under år 2022 skall genomföras enligt följande: 

1. Försäkring av medlemmar och verksamhet innan terminsstart 
2. Söka medgivande om fotografering hos tränande medlemmar innan eventuell 

publicering av foto 
3. Söka medlemskap i Svenska Padelförbundet 
4. Vårterminen genomförs v2 – v12 med uppehåll för sportlov v7. Terminen avslutas 

med en padelturnering för varje träningsgrupp. 
5. Medverka vid evenemanget ”Kul på byn” 18/5 i Värsås där föreningen öppnar upp för 

aktiviteter, för att barn, ungdomar och vuxna ska få prova på och intresseanmälan 
inför höstens termin. 

6. Höstterminen genomförs v40-v50 med uppehåll v44 för höstlov. Terminen avslutas 
med padelturnering för varje träningsgrupp. 

7. Fortsatt vara en försäljningsfri förening 
8. Se över möjligheter till fördelaktiga erbjudanden för medlemmar vad avser 

utrustning och bokningsavgifter genom samarbetspartners 
9. Löpande se över möjligheter till att söka bidrag, syftandes till att reducera 

medlemmars kostnader, utbildningsmöjligheter för tränare samt 
materielinvesteringar. 

 
I syfte att stärka föreningens verksamhet skall ett antal befattningar annonseras via 
hemsidan och bemannas. Dessa är följande: 

 Hjälptränare barn/ungdom 
(assisterar huvudtränare samt kan gå in och hålla vissa träningspass, hjälptränares 
uppgifter delges av huvudtränare) 

 Planeringsgrupp 
(planera träningsgrupper inför träningsterminer samt tillsammans med huvudtränare 
planera/verkställa eventuella korrigeringar i träningsgrupperna) 

 Sponsorgrupp 
(öka föreningens inkomster via sponsorer för att minska medlemmars 
träningsavgifter) 

 Seriespelsgrupp 
(ansvarar för seriespel).  

 "Fritidspadel". 
(hämta barn på fritids för att spela padel samt lämna barnen, antingen tillbaka till 
fritids eller till förälder). 
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 Tävlingsgrupp 
(planera och leda tävlingar, turneringar m.m. inom föreningen samt i samarbete med 
andra föreningar) 

 


