
Verksamhetsberättelse 2021

Båstad Padelklubb har haft ett väldigt aktivt år med mycket engagemang och nyheter i
verksamheten trots att pandemin påverkat samhället mycket. Då vi är Sveriges första
padelklubb känner vi oss angelägna om att även fortsättningsvis ligga i framkanten och
visa vägen för sporten nationellt även om padeln nu är ordentligt etablerad i landet. Vårt
största fokus ligger på utveckling av juniorpadel. En stor, och viktig, del i sportens
utveckling handlar om att få barn och ungdomar att hitta en givande och rolig aktivitet
där vi strävar efter att hålla ner priserna för att möjliggöra för flera unga att bli aktiva.

I somras tog föreningen in en klubbchef på halvtid med målsättningen att starta upp
barn- och ungdomsträning i Båstad. Vi har hyrt in oss i den nya anläggningen vid
stationen och har från skolstarten under hösten haft 14 träningsgrupper med deltagare
från 5-16 år gamla. Sammanlagt har vi haft ett 70-tal deltagare och det finns goda
förutsättningar att starta upp flera grupper då vi ännu inte haft någon marknadsföring t
ex gentemot ortens skolor.  Innan uppstart arrangerades ett prova-på-tillfälle
tillsammans med hallen vid stationen. Tränarrekrytering har lösts genom ideella krafter
och utöver att tre av klubbens medlemmar genomgått Svenska Padelförbundets
grundutbildning har även två internutbildningar genomförts och flera föräldrar/frivilliga
har anmält intresse för att vara med på vår resa. Under hösten har 13 tränare varit med
på träningarna. Tränarna har, för sitt engagemang, fått speltider på hamnbanan, ovan
nämnda internutbildningar, biljetter till internationella padelevent på svensk mark samt
till viss del klubbkläder som är på väg in. Vi har fått bidrag från såväl Båstad Kommun
som Svenska Padelförbundet under hösten.

Medlemskapet har ökat kraftigt under året vilket är väldigt glädjande då detta ger oss en
möjlighet att hålla nere träningsavgiften för de yngre. 2020 hade vi 185 medlemmar och
den siffran har nu ökats till 397. Hamnbanan hyrdes ut ca 1500 timmar vilket är något
mindre än föregående år där den stora förändringen är beläggningen under vår och
höst.  Vädret har troligtvis haft stor inverkan på den statistiken samt att utbudet på
padelbanor har ökat.

Mycket tid och energi har lagts på att starta upp ett nytt projekt för svensk
ungdomspadel. Ett aktiebolag har bildats och tillsammans med Svenska
Padelförbundet, varumärket Bullpadel, WAP och WAP förening har klubben initierat
och driver projektet Bullpadel Explosion. Karin Bengtsson kontrakterades i slutet på
året som projektledare till detta som är en rikstäckande padeltävling med finalspel i
Båstad under sommaren 2022. Eventet ska vara årligt förekommande och samla
landets bästa unga spelare i Båstad varje sommar.

I november genomfördes ett klubbmästerskap i Mellby Padelhall med 30 deltagande
lag och 58 gäster på efterföljande middagen på restaurang Boathouse. Eventet ger
oss en fingervisning på vilka möjligheter och intresse som finns för sporten och
föreningen i Båstad.



Sedan oktober månad hyr vi kontor på Sportcenter Båstad som inretts med nödvändig
utrustning där vi fortsätter ha kansli tills vidare.

Hamnbanan har fått en uppfräschning med nytt konstgräs runt banan, växter, bord och
en bod för förvaring av visst material. Under sommarens padelevent America vs Europe
fick vi besök av ingen mindre än Paquito Navarro som lockade folk till banan trots att
det fina sommarvädret uteblev.

Sommarcamps genomfördes även detta år under 6 veckor (förmiddagar) där Kristina
Gustafsson styrde upp och Nils Svensson/Emmie Magnusson stod som tränare.

Klubben har skapat ramar för organisationen där olika kommitéer inom klubben ska
kunna hjälpa till att driva verksamheten framåt under 2022. Arbetet med att hitta
medlemmar till dessa grupper kommer att fortsätta under inledningen av det nya
verksamhetsåret.

En första kontakt har tagits med ägarna till övriga padelbanor på Bjärehalvön för att
skapa en mötespunkt och hitta vägvinnande samarbeten tillsammans. Då vi ser det
som betydelsefullt att första träffen sker fysiskt har pandemin tyvärr tvingat oss att
skjuta fram uppstarten till nästa år. Alla parter har dock ställt sig väldigt positiva till
initiativet som handlar om att hitta win-win-situationer tillsammans.

Sponsoravtal har slutits med Slazenger som kommer att vara huvudleverantör av bollar,
racketar och klubbkläder fram till och med 2023.

Båstad Padelklubb har under detta år plockat fram värdegrundsdokument som bl a
innehåller en policy för jämställdhet, drogpolicy och sexuella trakasserier.
Värdegrundsdokumentet lyfter fram och betonar de tre ledorden i vår verksamhet som
är DELAKTIGHET, GLÄDJE och GEMENSKAP. I slutet på denna
verksamhetsberättelse för 2021 finns våra långsiktiga mål och policydokument att ta del
av.

Hemsidan har fått en ny look och aktiviteten på våra sociala medier har haft mycket mer
trafik än tidigare.



Verksamhetsmål 2022

➢ Öka medlemskapet ytterligare. Stort antal medlemmar innebär bättre synlighet
gentemot sponsorer, möjlighet till hålla nere kostnaderna för barn- och
medlemmar samt en chans att inkludera fler i gemenskapen. Detta ska nås
genom att erbjuda verksamhet med kvalité och på andra sätt göra det attraktivt
att vara en del av vår förening.

➢ Målet inför 2022 är att starta upp ytterligare träningsgrupper och nå upp i 120
aktiva juniorer. Alla barn och ungdomar från 4-16 års ålder i Båstad kommun ska
ges möjlighet till padelträning med hög kvalité där glädje och engagemang ska
genomsyra all verksamhet.

➢ Träningsgrupper för vuxna ska startas upp.
➢ Arbeta för att en större andel kvinnor ska finnas med i såväl styrelse som

tränargruppen för juniorer.
➢ Summercamps ska anordnas även denna sommar främst med inriktning på barn

och ungdomar.
➢ Arrangera olika tävlingar, sociala event och andra typer av klubbträffar för våra

medlemmar.
➢ Fördjupa vårt samarbete med Svenska Padelförbundet samt Apelrydsgymnasiet

(ledning, lärare och elever) så att flera av våra juniortränare kan genomgå
utbildningar.

➢ Genomföra ett lyckat Bullpadel Explosion där alla inblandade aktörer ger
övervägande positiv feedback och skapa en längtan hos alla inblandade att
återkomma 2023.

➢ Förbättra tekniska lösningarna kring hamnbanan med ett digitaliserat boknings-
och belysningssystem.

➢ Bygga upp fungerande sektioner t ex junior, dam, senior, festkommité etc för att
öka delaktigheten i klubben och på så vis utöka utbudet och verksamheten.

➢ Knyta kontakter med aktörer från näringslivet och lokala aktörer för att hitta
samarbetsformer och stöd.


