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Täby Basket Verksamhetsberättelse 2021-2021 

Ordförandens kommentarer  
 
Hej alla basketvänner. 
 
Dags för mig att summer ytterligare ett år i Täby Basket. 
I en kort version: INSTÄLLT, men ändå inte. 
 
Vi har i Täby Basket, precis som alla andra i samhället gjort det vi kan för att ta oss 
igenom Corona pandemin.  Något som vi gjorde redan våren 2020, med en förhoppning 
att vi kunde starta upp och genomföra ett normalt verksamhetsår. Nu blev det inte så. 
 
Och vi har kämpat, alla spelare, ledare, föräldrar, styrelsen och Fredrik, Angelica och 
Anders, våra anställda.  Tillsammans har vi löst detta, och haft verksamheten i gång hela 
året. 
 
Längre fram i denna verksamhetsberättelse har Angelica summerat året, och där kan vi 
alla se, att det har varit ett händelserikt år, med en mäng aktiviteter och projekt som 
genomförts.  
 
En sak jag gärna vill lyfta fram, är att vi startat upp en Parabasket-grupp för ungdomar 
10-16 år med intellektuell funktionsvariation under ledning av Fredrik Sörensen, Patrik 
Setzman och Lisa Bernwall.  En ny del i vår verksamhet, som känns väldigt kul att den är 
i gång. 
 
Jag kan också konstatera att Täby Basket växer, vi blir fler medlemmar i klubben och när 
vi summerar detta verksamhetsår når vi över 1 000 medlemmar. Det känns riktigt 
STORT! 
 
Vi ser ett ökat intresse att vilja börja, prova på, basket, och jag hör samma sak från andra 
föreningar i Stockholm, och i hela landet. Jag vet inte om det är tack vare Corona, men 
oavsett, det är fantastiskt kul att intresset för basket ökar. 
 
Tyvärr kunde vi inte starta upp säsongen i Kalmar som vi gjort de senaste åren, och nu 
när jag skriver detta har vi tyvärr fått besked att vi måste ställa in årets läger också. 
Tråkigt såklart, men vi genomför i stället vår träningsvecka på hemmaplan, som var 
lyckad när vi gjorde det förra året. 
 
 
Jag har verkligen saknat alla matcher som inte blivit av i år, då nästa hela 
tävlingssäsongen ställdes in, och att inte kunna få se alla våra olika lag från 
Swedbankligan till Norrort, på plats i våra olika hallar. Jag ser verkligen fram mot 
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hösten, och den nystart som väntar så jag och många fler med mig kan sitta på läktaren 
och se på basket igen. 
 
Detta annorlunda år har bidragit positivt, till att vi och hela basketsverige, få tänka om, 
tänka nytt, och bli mer flexibla. Det hoppas jag vi alla kommer att ta med oss framåt och 
ha nytta av.   
 
Jag brukar lägga till några rader på slutet om min egen basket, så även i år. Jag fick 
möjligheten att spela/träna några gånger under hösten, så jag lägger till detta som 
ytterligare en säsong till de tidigare. Nu ser jag fram mot nästa, den 47e. 
 
 
 
 
Tack för i år, alla! 
Erik Söderberg 
Ordförande Täby Basket. 
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En summering av året signerad sportchef Angelica Gabrielsson. 
 
Det har varit en speciell säsong som stängts igen och öppnats upp om vartannat p.g.a en 
pandemi som lamslagit världen. Vi hade givetvis också sett framemot seriematcher, 
URM samt olika turneringar och läger under våren med alla Täby Basket-lagen. Istället 
har fokus lagts på att anpassa träningsverksamheten i enlighet med FHM:s 
rekommendationer och råd. Under devisen ”vi ställer inte in - vi ställer om” har Täby 
Basket-lirare och ledare gjort heroiska insatser och kompletterat inomhusträning med 
digitala pass och träning på utomhusplaner, löparbanor, utomhusgym, backar och 
elljusspår. Detta har generat nya upplevelser och utmaningar som vi med all säkerhet 
drar nytta av när en ny säsong kickar igång! Trots omständigheterna, och tack vare ett 
hängivet engagemang, har föreningens medlemsantal i U7-U16 faktiskt vuxit med 
ytterligare 50 medlemmar. Bra jobbat! 
 
Träningsveckan 2020 genomfördes i Täby 2-7 augusti som en kick-off inför 
säsongstarten för ledare och spelare födda 2004-2010. Sammanlagt deltog 200 spelare 
och 40-talet ledare.  
Nu håller vi tummarna för att kunna genomföra Summer Camp 2021 i Kalmar  - ni har 
väl anmält er? Givetvis har vi en plan B, Träningsveckan 2021 på hemmaplan, då siktar 
vi på att fylla alla hallar i Täby under samma datum. 
 
Föreningen har startat upp PF14 under ledning av Georgi Eberharter och Mike Banks. 
Det är en härlig grupp med +50 mini-lirare som tagit Byängshallen och Täby Basket med 
storm! Ledare för nästa generation minilirare PF15 blir Parman Gitijah. Vill du också 
vara med som ledare? Hör av dig till undertecknad! 
 
För fjärde året i rad har Täby Basket erbjudit BasketKul - ett samarbete med fritids och 
en uppskattad aktivitet för ca 35 barn i åk 1-2 på Byängsskolan.  Förhoppningen är att 
kunna starta upp liknande samarbeten på ytterligare skolor. Har du kontakter? 
Förmedla gärna dessa till mig. Det kan bli ett hållbart framtida alternativ där halltiderna 
är begränsade och målet är fortsatt tillväxt. 
 
Vallentuna Basket fortsätter att växa under ledning av eldsjälen och ordförande Ludvig 
Olsson. Sammanlagt 160 aktiva, såväl spelare som ledare, samlas i åldersgrupperna P07, 
F08, PF09-10, PF11-12, PF13, PF14 och i VBBK:s herrlag i div 3. 
 
Ledarakademin 2021 (LA21) har genomfört sitt andra och sista utbildningsår som 
framför allt bestått av att slutföra SBBF:s kursintroduktion för utvecklingstränare och 
ledarpraktik ute i lagen. Nu står 27 potentiella unga ledare redo att göra avtryck och 
intryck på Täby Baskets barn-och ungdomsverksamhet säsongen 2021-2022! 
 
I september genomfördes en Domarintroduktions-kurs (DI) för fjärde säsongen i rad. 
Tjugo unga domare var anmälda och ett urval (pga. pandemins restriktioner) leddes 
framgångsrikt av domaransvarige Hedvig Bergstedt i ett teoretiskt och praktiskt pass 
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där entusiastiska F09 och P09 ställde upp för praktik-matcher. Till hösten-21 planeras 
nästa DI-kurs och vi hoppas på lapp på luckan och 100% genomförande då!   
 
Swedbankligan hann genomföra en omgång med 8 deltagande lag. Tyvärr var vi tvungna 
att ställa in säsongens övriga omgångar. Vi passar givetvis ändå på att varmt tacka alla 
föräldrar som ger stöd till lagen, bemannar Café Jumpstop och sitter i sekretariat! Hjälp 
gärna till att sprida info om Swedbankligan vid besök hos andra föreningar! 
 
Täby Basket har numera över 1301 följare på Instagram (49 fler än förra säsongen). Kan 
vi med gemensamma krafter nå 1350 innan nästa säsong startar? - sprid engagemanget! 
 
Ungdomsutskottet med Parman Gitijah, Emelie Larsson, Leo Stocklassa, Linnea 
Lindqvist, Oliver Correa, Sophie Von Sterneck och Binna Söderberg ser fram emot att 
åter få komma i gång med att driva viktiga aktiviteter som ökar sammanhållningen inom 
föreningen, bl.a den populära Kalmakampen under Summercamp och klassiska Friday 
Nights. En stor eloge till UU för deras viktiga gärningar som håller samman föreningen 
över ålders - och könsgränser! 
 
Höstens utbildningar har bjudit på sekretariatskurser med Anton Granlund basket-
clinics med Anders Lemmeke och undertecknad, domarintroduktion med Hedvig 
Bergstedt och inspirerande träningar för ungdomslag med Jan-Patrik ”Drillo” Johansen. 
 
Ett antal coacher och ungdomar från LA har genomfört Svenska Basketbollförbundets 
utbildningar:  
 
 - Introduktionskursen för utvecklingstränare: Alice Dahlbom, Binna Söderberg, Sophie 
Von Sterneck, Alexandra Galyas, Nova Skott, Ebba Ljungel, Elin Johansson, Rogina 
Radmehr, Minou Tamm, Nemo Rudinsson, Niklas Isblad Alexiou, Atze Veldman, 
Alexander Holmgren, Rasmus Ditzinger, Olle Nyman, Gustaf Fehn, Alexander Brunzell, 
John Manzi, Simon Ebenfors, Adrian Riahi, Cornelis Barman, Wilmer Lundberg, Alva 
Töyrä, Ella Tobiasson, Jessica Bergkvist.  
 
- Introduktionskursen för utvecklingstränare: Hedvig Bergstedt.  
 
-Matchstatistik: Tove Tjeder, Max Brygt, Jakob Ekström.  
 
Fortbildning förbundsfunktionär: Patrick Manzi.  
 
Fler är under utbildning och på gång att slutföra kurser.  
 
Täby Basket-coacherna Hedvig Bergstedt och Emelie Larsson tilldelades förtjänstfullt 
Jag ställer upp-stipendium från Stockholm Basket för sina fina insatser - stort grattis! 
 
Täby Basket har under säsongen startat upp en Parabasket-grupp för ungdomar 10-16 
år med intellektuell funktionsvariation under ledning av Fredrik Sörensen, Patrik 
Setzman och Lisa Bernwall. Vi har åtta själar igång som tränar regelbundet en gång i 
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veckan i laget Wild Cats. Nu siktar vi på att öka antalet deltagare och utveckla 
verksamheten vidare - hjälp gärna till att sprida information om Parabasket! 
 
Täby Basket har under säsongen startat upp en nybörjargrupp för tjejer 14-18 år, En 
liten grupp med sex deltagare med potential att växa ytterligare till kommande säsong. 
Att kunna erbjuda basketträning till lite äldre ungdomar som vill förkovra sig i sporten 
är dels ett sätt att sprida basketen, till fler, dels ett sätt att växa som förening. Sprid 
ordet! 
 
Spelarakademi-träningarna med ca 60 spelare har kunnat genomföras i anpassad form 
med inslag av uppskattade fyspass med Annika Klingström och gästtränarna Jan-Patrik 
”Drillo” Johansen, Tomas ”Tompa” Nygren och Mike Banks.   
 
Basketklass på Bergtorp/Futuraskolan firar 11 verksamma år! Anders Lemmeke och 
Magnus ”Zlangen” Fogelberg har lett Basketklass på onsdagar med ca 30 spelare. Till 
HT21 startar Basketklass för födda 2009 och senast i oktober är det dags att anmäla sig 
till läsåret 21-22 för födda 2010. 
 
Grundträning med fem pass för relativa nybörjare i U13-U16 kunde genomföras under 
oktober månad. Hela 15 lirare deltog vilket visar på att intresset finns om vi hjälps åt att 
sprida informationen. Till säsongen 2021-2022 hoppas vi på att kunna fylla passen till 
bredden. Så uppmuntra gärna aktuell målgrupp att anmäla sig!   
 
Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet (US) har uppdaterats med ny information om 
Barnkonventionen, Att organisera lagets ledare och Ledarens motivationsklimat. Ett 
nytt teknik-märke - Utveckla spelet-märket - för åldersgrupperna U7-U12 är framtaget. 
Gå in och kika på hemsidan under liken Ledare, inspirera och förkovra er i Utveckla 
Spelet! 
 
Det är klart att det svenska damlandslaget kommer att spela EM-slutspelet 2021 som 
kommer att gå av stapeln i Valencia, Spanien samt i Strasbourg, Frankrike. Täby Basket 
planerar den traditionella ledarresan för att följa de svenska damernas gruppspel i 
Valencia men avvaktar i nuläget besked om möjligheterna för resa och publik. Annars 
tar vi sikte på en ledarresa 2022! 
 
Täby Baskets kunde genomföra höstlovslägret och det med lapp på luckan! Intresset att 
delta blir större och större vilket är glädjande. Vi hoppas givetvis på att kunna köra full 
säsong 2021-2022 med våra traditionella lovläger. Nyligen lanserades även Täby Basket 
Mini Camp för de allra yngsta, U8-U10, som planeras att genomföras sista veckan på 
sommarlovet. 
 
Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Tibble Fristående Gymnasium under ledning av 
Anders Lemmeke har avslutat sitt 7:e år. 23 elever har veckovis tränat tre pass extra 
med inriktning teknik, spelförståelse och fys. VT2017 gick den första kullen ut med 
ungdomar födda 1998 och VT2021 har just examinerat ut årskullen födda 2002. Inför 
HT2021 har fjorton spelare födda 2005 antagits. 
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Under parollen ”så många som möjligt så länge som möjligt” bedriver Täby Basket och 
Djursholm Indians tillsammans bredd- och elitverksamheten Norrort för de äldsta 
ungdomarna U17, U19 samt senior. Passa på att stötta verksamheten genom att 
kommande säsong gå på Norrorts matcher i Basketettan och Superettan med laget! Vi 
fostrar tillsammans nästa generation Norrort och det är viktigt att Täby Basket-lirarna 
får en framtidsvision och förebilder att se upp till. 
 
Trots omständigheter och anpassade aktiviteter har vi tillsammans kunnat fullfölja 
denna mycket annorlunda säsong tack vare fantastiska insatser från er 100-talet 
coacher och ledare samt föräldrar, förebilder och medmänniskor för nuvarande Täby 
Basket-lirare: 630 barn & ungdomar, 100 motionsspelare, och 130 Norrorts-spelare. Ett 
stort tack till Ungdomsutskottet som än en gång på ett föredömligt sätt styrde om 
sommaravslutningen till en digital variant som gjorde succé på föreningens sociala 
medier! 
 
Genom kloka utmaningar, utvecklande träning & tävling, berikande upplevelser på och 
utanför planen samt egen fortbildning kan vi tillsammans uppfylla föreningens syfte: att 
genom glädje, sunda värderingar och gemenskap skapa framgångar på och vid sidan av 
basketplanen. 
 
 
 

     Kul      Kamratskap      Kämpa      Kvalité 
 

Stort tack för era insatser och Glad sommar!  

 
Angelica Gabrielsson 
Sportchef Täby Basket. 
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2019/2020 

Vid årsmötet inför säsongen 2020/2021 presenterades de verksamhetsområden vi skall 
fokusera på under verksamhetsåret. Även dessa har vi anpassat efter Corona, och delat 
upp dem i två nivåer. Det vi kallar grunden, samt utveckling.  Vi har nu gjort en 
avstämning av dessa områden med kommentar om status och måluppfyllelse. Denna 
utvärdering skall ses i skenet av Corona och begränsningar till fysiska möten. 
  
Grunden 
 

• Rekrytering av nya medlemmar. 
• Skolgårds-marknadsföring i september/oktober: affischer, bollar och vykort. 

Genomfört. Kontaktat 20 skolor och besökt 16 skolor (delat ut vykort, affischer, 
bollar) på lunchraster V.35-41: Ellagård, Hägerneholm,Ytterby, Drakskepp, Ullna 
Strand, Rösjö, Milsten, Brink, Byäng, Midgård, Myräng, Byle, Slottspark, Nor, 

Viggby. Genomfört.  

• Erbjuda skolbesök/idrottsdagar/idrottslektioner oktober-januari. Erbjudandet 
har gått ut till samtliga 20 skolor. Besökt Ullna Strand, Ellagård, Ytterby, Myräng. 
Restriktioner pga pandemin. Till viss del genomfört.  

• Medlemsform Basketkul 20 ggr på Byängsskolan. Utveckla verksamheten i 
samarbete med Byängsskolan. 35 registrerade barn i åk 1. Genomfört. 

• Synas i kommunen: ej genomfört pga pandemin. 

• 3x3-projekt. Utomhusplan till hösten21 lovad av kommunen. Pågående. 

• Startat upp PF14-grupp. Genomfört. Ny ledare för PF15: Parman Gitijah.  

• Erbjuda grundträning varje fredag till U13-äldre nybörjare; öka möjligheten att 
ta emot fler. Genomfört HT20 - ca 15 deltagare (flest hittills). Ej genomförbart 
VT21 pga pandemin.  

• Starta nya målgrupper:  

• Vuxna (+30 anmälda) ej startat pga pandemin. 

• Tjejer 14-18 år, ca 6 deltagare, pandemin har  begränsat.  

• Parabasket: startat i okt 2020:  8 deltagare och ledare Patrik Setzman, 

Fredrik Sörensen, Lisa Bernwall. Behov: öka antalet deltagare.  
Genomfört. 

• Framtida idé: starta basketlek.  
 

Utvärdering/ kommentar. 
Flertalet av de aktiviteter som planerade har genomförts eller påbörjats. Vi anser att detta 
genomförts med ett klart godkänt resultat. 
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• Behålla befintliga medlemmar. 
• Enkät till medlemmar som slutat för uppföljning av anledningar. Genomfört 

löpande. 

• Föräldramöten U7-U12 för att informera om Täby Baskets verksamhet, 
värdegrund, vision m.m. Genomfört i nästa alla lag, begränsningar pga 
pandemin. 

• NBC: identifiering med Norrort i U13-U16. Ej genomfört pga pandemin. 

• Erbjuda utbildningspaket till U13-U16: flickor respektive pojkar. Pågående 
Diskutera vidare tillvägagångssätt i anslutning till projektet att behålla fler tjejer.   

• För ungdomar: LA, DI, UU, FN, Klubbträning, SA, läger. Ej fullt ut genomfört pga 
pandemin. 

• Genomfört digitala pass: basket, fys, teori: V.2-V.5 pga pandemin.  

Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett verksamhetsprojekt som vi jobbar kontinuerlig med i verksamheten. 
Påverkan från Corona har begränsat möjligheten att genomföra delar av de planerade 
aktiviteterna. Angelica har en löpande dialog med våra coacher för att omvandla delar 
av dessa projekt till konkreta aktiviteter i våra lag.   Vi anser att detta genomförts med 
ett klart godkänt resultat. 
 

 

• Implementera och konkretisera Täby Baskets spelidé 
Säkerställa att vi har en röd tråd genom alla åldrar och i vår 

utbildningsverksamhet. 

• Utveckla Spelet-träningsplanering på sommarläger i augusti. Pågående. 

• Fortsatt implementering Röd Tråd: clinics, spelarakademi, LA-teori, ledarmöten, 
föräldramöten, besök på träningar. Genomfört. 

• Redovisning till verksamhetsutskottet: löpande var 6:e vecka. Genomfört. 

• Ta fram dokument: säsongsplaneringsmall pågående.Nytt teknik-märke: utveckla 
spelet-märket framtaget. Genomfört. 

• Uppdaterat hemsidan under Ledare: barnkonventionen, Att organisera lagets 

ledare, Ledarens motivationsklimat. Genomfört. 

Utvärdering/ kommentar. 
Under året har arbetet inom detta område fortsatt, och alla punkter har genomförts 
eller pågår.  Vi anser att detta genomförts med ett väl godkänt resultat. 

 

• Fokus på flickor i verksamheten. 
Utarbeta en tydlig plan för att motverka att flickor slutar spela Basket och idrotta 
i för tidig ålder. 

• Fortsatt arbete med grund i det material togs fram 2019/20. Pågår. 

• Dialog med coacher på flicksidan. Genomfört. 

• Start av grupp för nybörjare tjejer i alla åldrar. Planerat ej genomfört pga Corona 
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• Grundträning för flickor. Planerat, ej genomfört pga Corona. 

• Separata Friday Nights för tjejer. Ej genomfört pga Corona 

 
Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett viktigt projekt och område för oss. Vi är därför mycket nöjda med att detta 
arbete fortsatt under verksamhetsåret. Baserat på det arbete som genomfördes 
föregående verksamhetsår, har detta använts i dialog med coacher i föreningen.  Andra 
aktiviteter har ej genomförts pga Corona.   Vi anser att detta genomförts med ett 
godkänt resultat. 

 
• Norrort 

Fortsatt utveckling av Norrort och samarbetet med Djursholm Indians. 
• Aktivt arbete och närvaro på alla Rådsmöten. Genomfört. 
• Utvecklat kommunikation och hemsida. Genomfört. 
• Deltagit på SEH serieföreningsmöten. Genomfört. 
• Diskuterat kring NiU och NiUs samverkan med Norrort. Genomfört. 
• Utvecklat nya policys gällande rekrytering av spelare till Norrort, i relation till 

NiU, andra föreningar, samt Täby Basket och Djursholm Indians. Genomfört 
• Påbörjat diskussion om förstärkt organisation i Norrort, med en ny roll som 

Sportchef. Pågår. 
 

Utvärdering/ kommentar. 
Vi har fortsatt att vara en aktiv del i Norrort och samarbetet med Djursholm 
Indians. Då tävlingssäsongen varit i princip inställd, har tid lagts på planering inför 
kommande verksamhetsår. Arbetet i Rådet har också präglats av att upprätthålla 
verksamheten med hänsyn till de restriktioner som gällt.  Vi anser att detta 
genomförts med ett godkänt resultat. 
 

Utveckling 
 

• Ledarutveckling. 
• Utveckla en strategi/plan för ledarförsörjning (behålla befintliga/rekrytera nya). 

Pågående arbete 

• Erbjuda regelbundna utbildningar i olika regi: Genomfört 

• Internt: Anders L skottclinic 16 aug, US-clinics U15-U16 26 aug, 2 sep 
U13-U14, 9 sep U11-U12, 16 sep U7-U10, Drillo hållit träningar U11-U16 i 
början av december 2020. 

• Externt: SBBF matchledare: August Hagmyr (94%), John Manzi (88%), 
Elin Johansson (56%) 

• Introduktion utvecklingstränare: Alice Dahlbom, Binna Söderberg, Sophie 
Von Sterneck, Alex-andra Galyas, Nova Skott, Ebba Ljungel, Elin Johansson, 

Rogina Radmehr, Minou Tamm, Nemo Rudinsson, Niklas Isblad Alexiou, 
Atze Veldman, Alexander Holmgren, Rasmus Ditzinger, Olle Nyman, Gustaf 
Fehn, Alexander Brunzell, John Manzi, Simon Ebenfors, Adrian Riahi, 
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Cornelis Barman, Wilmer Lundberg, Alva Töyrä, Ella Tobiasson, Jessica 
Bergkvist (enbart praktik kvar) 

• Grund utvecklingstränare: Hedvig Bergstedt (55%) 

• Förbundsfunktionär: Emelie Ehlde Dahlqvist (80%), Nelson 
Hugosson Miller (85%), Kajsa Manzi (80%) 

• Matchstatistik: Tove Tjeder, Max Brygt, Jakob Ekström 

• Fortbildning förbundsfunktionär: Patrick Manzi 
 

• Samtal med coacher/tränare/ledare under säsong: pågår löpande under 

träningar, matcher, möten, emails, telefonsamtal, ledargrupp Facebook, 
hemsidan.  Genomfört. 

• Ledarförsörjning: 1) Ledarakademin: kommunicera, rekrytera, utveckla 
konceptet för att göra det så attraktivt som möjligt. 2) Uppdatera info-

bank av potentiella/f.d ledare. 3) Identifiera potentiella ledare löpande i 
och runt föreningens verksamhet. Pågående.  

• Utbildning och uppmuntran av Unga Ledare/Domare: LA, DI, exponering 
på hemsida/sociala medier, lov-läger, fortbildning i SBBF:s regi. Pågående. 
2020-2021 Jag ställer upp-pris Hedvig Bergstedt och Emelie Larsson.  

• Bearbeta idéer kring framtida ledarstrukturer: Pågående.  
 

 
Utvärdering/ kommentar. 
Detta är ett pågående utvecklingsarbete där Sportchef Angelica har en kontinuerlig 
dialog med våra ledare. Under detta år har Angelica haft mer tid till denna dialog med 
coacher, vilket är en positiv effekt av Corona. De idéer och förslag som finns kommer 
att leva vidare under kommande verksamhetsår. Vi vet att våra ledare och coacher har 
en positiv upplevelse av de olika utvecklingsmöjligheter som klubben erbjuder.  Vi anser 
att detta genomförts med ett väl godkänt resultat. 
 

 
 

 

• Hallar och anläggningar. 
Utarbeta en strategi för en ökad tillgång till hallar och andra 
träningsanläggningar (Byäng, utomhusplan, utrustningsnivå i hallarna, öppen 
hall). 

• Ta reda på möjligheterna att bygga ett gym i Byängshallen. Pågår. 

• Tillsammans med AG, jobba för utomhusplaner i det arbete som pågår. Pågår. 

• Fortsatt dialog med Täby Kommun ang hallar, tillgänglighet, utrustning mm. 
Pågår, med fortsatt behov av ökad dialog. 

• Ta fram vår nulägesbild, av ovan. 

• Försöka få ett svar på framtiden vad gäller hallar, framför allt 
Tibbelhallen.  
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• Se till att ha en dialog med StBDF, om hur det kan bidra/stötta oss i detta arbete. 
Pågår, men också genomför gällande utomhusplan, 

• Jobba vidare med Hallar som en del av Strategi 2025. Pågår. 

Utvärdering/ kommentar. 
Vi har en löpande dialog med Täby Kommun i denna fråga. Under detta verksamhetsår 
har arbetet med att skapa en ny utomhusplan kommit långt, men ännu inte ända fram 
till ett beslut. Vi fortsätter vår dialog, men behöver vara mer aktiva.  Vi anser att detta 
genomförts med ett godkänt resultat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelse 
Täby Basket styrelse har under säsongen 2020-2021 bestått av följande ledamöter: 
 

Namn Funktion 

Erik Söderberg Ordförande 

Karl Gotthard Vice Ordförande 
Maria Törnqvist Kassör 

Hedvig Bergstedt Sekreterare 

Johan Sahlberg Ledamot 

Sara Nauman Ledamot 

Mikael Rudinsson Suppleant 

Jacob Ekström Suppleant 

 
Styrelsen har per 2021-05-31 haft 9 ordinarie möten sedan årsmötet 2020.  
 
Årsmötet för verksamhetsåret 2019/2020, flyttades fram till Oktober 2020, på grund av 
Corona. Det har till viss del påverkat planeringen av de verksamhetsområden vi beslutat 
om. Dessutom så har den löpande anpassningen till restriktioner och rik 
 
Styrelsen tillsamman med Sportchef, Kanslichef och ett 15-tal anda ledare i Täby Basket 
slutfört arbetet med att ta fram en strategi 2025 för Täby Basket. Vår vision mot 2025 
är:   
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Täby Basket, för människor som vill utmanas, utbildas och utvecklas på och runt 
basketplanen. 

 
 
Täby Basket har tillsammans med Djursholm Indians, fortsatt att driva affärsnätverket 
AVM Norrort, som operativt drivs av Jan Marklund. Syftet är att tillföra ekonomiska 
resurser till Norrort, för att kunna utveckla Norrorts verksamhet, och på sikt minska 
föreningens kostnad för Norrortsamarbetet. Under detta Corona år har utvecklingen av 
AVM  Norrort bromsats något. Vi tror fortsatt att detta affärsnätverk kan komma att 
utvecklas och växa. 
 
Styrelsen, tillsammans med Sportchef och Kanslichef har under hela året arbetet med att 
anpassa Täby Baskets verksamhet på grund av Corona pandemin. Detta har gjorts i en 
mindre arbetsgrupp, för att snabbt kunna ta del av ny information från FHM, RF, SvBBF 
och StBDF. Vi har under året genomfört träningar utomhus, men även digitalt.  
Tyvärr har tävlingsverksamheten i princip varit helt inställd, såväl seriespel, SM/RM och 
Cuper.  I vår verksamhet har bl. a Lovläger, Friday Nights, Swedbankligan varit inställda.  
Även vårt sommarläger som var planerat till Kalmar i augusti, ställdes in. I stället 
genomfördes ett ”läger ” hemma i Täby, som vi kallade ”Träningsveckan”, vilket 
fungerade mycket bra. Vi har precis som alla andra föreningar haft ett annorlunda 
verksamhetsår, men vi har fortsatt att driva en verksamhet baserat på vår tränings och 
spelidé, och våra kärnvärden: Kul, Kamratskap, Kämpa och Kvalitet. 
Allt detta hade inte varit möjligt utan med ett stort engagemang från alla våra ledare, 
som visat på ett stort tålamod, anpassningsförmåga och flexibilitet. Täby Basket har 
också sökt bidrag under Corona, vilket har bidragit till att vi inte påverkats negativt 
ekonomiskt under verksamhetsåret.  
 
 

Organisation. 

Täby Basket har 3 anställda på heltid.  
Fredrik Lindholm är vår Kansli & Klubbchef med huvudansvaret för klubbens kansli och 
föreningen administrativa verksamhet. Angelica Gabrielsson  är  Sportchef, med ansvar 
för föreningens idrottsliga verksamhet.  Vi under året anställt Anders Lemmeke som 
huvudansvarig för NiU på Tibble fristående gymnasium samt Basketklass på 
Futuraskolan Bergtorp. Anders har även uppdraget som Headcoach för Norrorts 
Damlag, samt övergripande ansvar för Norrort Dam/Flick-sida.   
Kanslichef samt sportchef deltar regelbundet på Täby Baskets styrelsemöten. 
 
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.   
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Medlemsstatistik 
Per den 30 april 2021 har Täby Basket 1004 medlemmar. Dessa medlemmar fördelas 
efter ålder och kön enligt nedanstående. Från verksamhetsåret 2018/19 särredovisar vi 
medlemmar på ett nytt sätt, uppdelat på ålder, motion, ledare och familj. Totalt, 
inklusive familjemedlemskap uppgår antalet medlemmar till 1004 st vilket är en ökning 
med 58 medlemmar.  Antalet medlemmar i åldern upp till 16 år, uppgår till 634 att 
jämföra med 581 st förra verksamhetsåret, en ökning med 9% I denna åldersgrupp 7-16 
år, är andelen flickor 44% och andelen pojkar 56%.   Störst ökning av medlemmar finns i 
gruppen 7-10 år, där antalet ökat med 44st, vilket motsvarar en ökning med 19%.  Att vi 
nu, under ett år med påverkan av Corona kan konstatera en fortsatt ökning av 
medlemmar är väldigt glädjande, och att dessutom passera en total över 1000 st . 
 

Ålder Totalt Flickor Pojkar 
7-10 år 273(229) 124(103) 149(126) 
11-13 år 202(204) 74(82) 128(122) 
14-16 år 159(148) 79(70) 80(78) 
17-19 år 80(73) 12(16) 68(57) 
20-26 år 52(50) 10(8) 42(42) 
Motion 96(101) 22(22) 74(79) 
Ledare 100(98) 46(46) 54(52) 
Deltotal: 962(903) 367(347) 595(556) 
Familj 43(56)   

TOTALER 1004(946)   

 
 
 
 
 
Norrort 
Vi har genomfört löpande arbete inom Norrort med regelbundna arbetsmöten i 
Norrortsrådet, där Täby Basket representerats av Erik Söderberg, Karl Gotthard, Fredrik 
Lindholm 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 
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Norrort ser fördelningen ut enligt nedan varav ca hälften kommer från Täby Basket.  
Totala antalet medlemmar i Norrort har ökat med 17 st jämfört med föregående 
verksamhetsår.  Vi har fortsatt ett arbete att balansera upp antalet Flickor jämfört med 
antalet Pojkar.  Det arbetet pågår i Norrort såväl som i Täby Basket som Djursholm 
Indians. 
 
 
 

Ålder Totalt Flickor Pojkar 

Norrort 127(110) 41(38) 86(72) 

 


