
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Täby Basketbollklubb 
Org nr 816000-1627 

 
 

Verksamhetsberättelse 
2021-2022 

 
Verksamhetsår 1 maj 2021 – 30 april 2022 

 
 
Innehåll:      Sida: 

• Ordförandens kommentar    2 

• Sportchefen summerar    3 

• Måluppfyllelse     9 

• Styrelse, organisation och medlemsstatistik  13 

 

 

  



   
 

2 
Verksamhetsberättelse 2021-2022 

 

Täby Basket Verksamhetsberättelse 2021-2022 

Ordförandens kommentarer  
 
Hej alla basketvänner i Täby Basket 
 
Jag skriver detta, precis hemma efter vår gemensamma avslutning i Tibblehallen. Det var 
med stor basketglädje jag såg att läktaren i Tibblehallen fylldes med spelare, ledare, 
föräldrar, anhöriga, och även Rangvald ”Rankan” Petersson, klubbens grundare. 
 
Även detta verksamhetsår har vi behövt anpassa oss och verksamheten efter Corona, 
inte lika mycket som tidigare, men det har ändå inte varit en helt vanlig säsong. 
 
Det har gått bra, och det tack vare det stora tålamod och engagemang som finns i Täby 
Basket.   Jag är glad och stolt att få vara en del av Täby Basket, och därmed en del i den 
fantastiska svenska idrottsrörelsen. Tillsamman är vi 3,2 miljoner aktiva, och 746 000 
ledare, där de flesta bidrar helt ideellt, precis som i Täby Basket.  I Täby Basket är vi 
drygt 120 ledare och föräldrar som möjliggör en verksamhet för våra 880 spelare från 
U7 till äldre motion.  Vilken kraft det finns i detta, och jag är övertygad om att det är 
denna gemensamma kraft som gjort att vi i Täby Basket klarat oss mycket bra genom de 
två senaste årens Coronapandemi.  
 
Intresset för basket, den sport vi älskar ökar, och vi har under året startat 
nybörjargrupper och prova på basket för de yngsta. Dessutom nybörjargrupper för 
pojkar och flickor i åldern 13–18 år, och för vuxna.  Vi gör det vi kan för att ta emot alla 
som vill komma till oss och prova på basket, även om det kan vara en utmaning med 
halltider, och grupper som blir större. 
 
Ett projekt som Angelica drivit på, för att öka tillgängligheten för nya målgrupper att 
prova på basket, är en ny fullstor utomhusbasketplan. Nu är det klart att den skall 
byggas, så invigningen av denna är något att se fram mot, kanske redan denna sommar?  
 
Jag vill till slut tacka ALLA, ingen nämnd ingen glömd för ert stora engagemang, 
uthållighet, anpassningsförmåga, tålamod.  
 
Det är underbart att vi kan avsluta säsongen tillsammans idag, och jag ser fram mot 
nästa, där vi tillsammans kan göra den bra för alla i Täby Basket. 
 
…och sedan ser jag fram mot min egen säsongsstart, det blir nummer 48. 
 
Erik Söderberg 
Ordförande Täby Basket. 
Kul, Kamratskap, Kämpa, Kvalitet. 
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En summering av året signerad sportchef Angelica Gabrielsson. 
 

Glad sommar 2022!  
 
Här kommer en summering av aktiviteter säsongen 2021-2022 samtidigt som vi blickar 
framåt mot säsongen 2022-2023. 
 

🏀🏀🏀🏀 

Äntligen fick fick vi möjligheten att genomföra den traditionella Ledarmiddagen i mars 
2022 där 25 ledare träffades för information om Täby Baskets verksamhet, utbyte av 
erfarenheter och god mat och dryck på restaurang Triften på Enebybergs gård.  

🏀🏀🏀🏀 

Intresset för basket växer i Täby och många barn vill börja, men resurser i form av 
ledare och hallar är begränsade. För att fånga upp intresset har Täby Basket istället 
genomfört en avgiftsfri Prova på-träning för pojkar födda 2010, 2011, 2012 på 
måndagar kl 16:00-17:00. Det finna planer på ett liknande upplägg även kommande 
säsong, där killarna slussas över till de befintliga lagen när vakanta platser uppstår. Tack 
till alla fantastiska tränare och ledare som bidrar till att öka basketintresset och tar hand 
om alla som vill börja!  

🏀🏀🏀🏀 

Att basketen växer har även uppmärksammat av SVT som under säsongen sänt ett 
flertal stora mästerskap, både EM och VM samt våra ligor SBL Dam & Herr. 
 
VM-kvalet mellan Sverige-Finland drog närmare 10 000 baskethjärtan, vara 272 från 
Täby Basket, som hejade fram Sverige till en viktig vinst i Avicii Arena. På 
www.basketlandslagen.se kan du läsa de senaste nyheterna om alla de svenska 
landslagen.  
 
Kommande mästerskap att se fram emot:  
 
VM-kval herrar: 
30 juni 2022 Finland-Sverige 
3 juli 2022 Sverige-Slovenien, på hovet i Stockholm 
 
1-18 september 2022: EM-slutspel herrar 
22 sep-1 okt 2022: VM-slutspel damer 
 
EM-kval damer:  
24 nov 2022 Sverige-Israel 
9 feb 2023 Sverige-Lettland 
12 feb 2023 Israel-Sverige.  
 
Sprid informationen bland alla basketkids! 

🏀🏀🏀🏀 

http://www.apple.com/se
http://www.basketlandslagen.se/
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Under inledningen av säsongen har registerutdrag begärts in av Täby Baskets ledare 
för säsongen 2021-2022. Ett tips för att spara tid: begär ut ett nytt registerutdrag NU 
för nästa säsong! Läs mer om Barnkonventionen och begäran om registerutdrag på 
hemsidan under Barnkonventionen 

🏀🏀🏀🏀 

Den 1-5 augusti genomfördes Träningsveckan 2021 i olika hallar runtom i Täby, med 
120 spelare och 18 ledare. Nu ser vi väldigt mycket fram emot Summer Camp 2022 i 
Kalmar efter två säsongers pandemi! Anmälan öppnade i januari 2022 och under 
vårterminen besökte Täby Basket F07de yngsta lagen födda 2009-2012 för att inspirera. 
I skrivande stund har vi 172 anmälda spelare, 26 ledare och 14 föräldrar. Och vi behöver 
fler föräldrar som engagerar sig -  
för att driva logistiken samt öka säkerheten och tryggheten under lägret. Så anmäl dig 
nu! 

🏀🏀🏀🏀 

Säsongens utbildningar har bjudit på sekretariatskurser med Patrick Manzi, Paul 
Klinkert och Anton Granlund, en HLR-utbildning med RF-SISU, en föreläsning om 
Idrottsskador med Stian Ljosåk, en Utveckla Spelet-clinic med Anders Lemmeke och 
Introduktionskurs för utvecklingstränare med undertecknad.  
Ett antal ungdomar har nyligen påbörjat Matchledare B-utbildning så vi får fler behöriga 
domare. Vi planerar även att genomföra en Matchledare B-utbildning i Byängshallen i 
oktober 2022.  
 
Vi passar på att gratulera nyutbildade ledare som avslutat tränarkurser i förbundets regi 
under säsongen: Parman Gitijah, Helena Hagberg, Forrest Humphries, Marie Wikander 
och Teresa Moreno!  
 
Med utbildade ledare höjer vi tillsammans kvaliteten i den dagliga verksamheten 
samtidigt som vi växer som människor.  

🏀🏀🏀🏀 

Nya krav på tränarutbildning för att coacha lag införs av SBBF, som i sin strategi för 

2025 har målet att ha välutbildade spelare och ledare i högre utsträckning. 
 
Det innebär att föreningens tränare, som ska coacha lag i matcher, behöver utbilda sig!   
 
Upp till U12: Introduktion Utvecklingstränare/Grundkurs + aktuell fortbildning för 
tränarlicens 
U13 – U20: Grundutbildning Utvecklingstränare/Steg 1 + aktuell fortbildning för 
tränarlicens 
USM samt tävlingsserier senior: Fortsättningsutbildning Utvecklingstränare/Steg 2 + 
aktuell fortbildning för tränarlicens 
 
Behöver du anmäla dig till en utbildning? Täby Basket betalar avgifterna - kontakta 
undertecknad först. Registrera dig sedan på förbundets nya plattform 
www.basketutbildning.se för att ta del av utbildningsutbudet! 

🏀🏀🏀🏀 

https://tabybasket.myclub.se/menu/pages/23083
https://www.basket.se/globalassets/svenska-basketbollforbundet/dokument/svensk-basket-strategi-2025-beslutsunderlag-2019-08-24.pdf
https://www.basket.se/globalassets/svenska-basketbollforbundet/dokument/svensk-basket-strategi-2025-beslutsunderlag-2019-08-24.pdf
http://www.basketutbildning.se/
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Föreningen har denna säsong startat upp Täby Basket PF15 som stadigt växt och nu 
rymmer 55 mini-lirare, som givetvis har hjärte-och stjärterum för fler - så hjälp gärna till 
att rekrytera via familj och vänner!  
Nu söker vi också ledare för nästa generation Täby Basket PF16 - har du förslag på 
namn, kontakta undertecknad!  

🏀🏀🏀🏀 

Swedbankligan har hittills genomfört 8 omgångar med 10 deltagande föreningar och 
142 anmälda lag exklusive Täby Basket. Vi tackar varmt alla föräldrar som ger stöd till 
lagen, bemannar Café Jump Stop och agerar värdar!  
Hjälp gärna till att sprida info om Swedbankligan vid besök hos andra föreningar för att 
få fler att anmäla sig!  

🏀🏀🏀🏀 

Lovlägren som leds av Täby Baskets duktiga unga ledare är fortsatt populära och fylls 
till bredden, med uppemot 40 spelare varje läger!  
I augusti genomfördes för första gången Täby Basket Mini Camp för de allra yngsta 
lirarna. Konceptet är densamma men har inslag av utomhusaktiviteter och en 
efterlängtad avslutning i form av vattenkrig!  
Tillsammans med Svenska Basketbollförbundet genomförde Täby Basket, Danderyd 
Basket och Vallentuna Basket Girls Camp en helg i augusti. Då samlades tjejer födda 
2007-2008 i Byängshallen och Fribergahallen för gemensamma träningar, föreläsningar 
och gästbesök av SBL-damspelare. Kanske kan denna typ av läger riktad mot tjejer 
införlivas under den egna verksamhetens regi…? 

🏀🏀🏀🏀 

Regeringen har ur ett folkhälsoperspektiv beordrat ökad rörelse i skolan. Täby Basket 
har sedan HT 2017 hakat på och erbjuder BasketKul - ett samarbete med fritids och en 
uppskattad aktivitet för trettio barn i åk 1 på Byängsskolan. Ju fler barn i rörelse desto 
bättre och dessutom ett hållbart framtida alternativ för idrottsföreningarna när 
halltiderna är begränsade.  

🏀🏀🏀🏀 

Täby Basket Wildcats erbjuder träningar för ungdomar 10-16 år med intellektuell 
funktionsvariation under ledning av Fredrik Sörensen, Patrik Setzman och Lisa 
Bernwall. Gruppen har växt och har nu tolv basketsjälar igång som tränar regelbundet 
en gång i veckan. De har fått sina egna basketställ och ska även få egna Basketligan 
Special-bollar med stöd från RF-SISU! Hjälp gärna till att sprida information om 
Parabasket. 

🏀🏀🏀🏀 

Världslaget Täby Basket Inter under ledning av Parman Gitijah, och med tjugotre 
spelare från hela världens hörn, tränar två pass i veckan och representerar Täby Basket i 
div 5 herrar i Stockhomsserien. Loka Heroes uppmärksammade under höstterminen 
Täby Baskets grundare Vesna Stanisic på Facebook:  Täby Basket Inter-videon  

🏀🏀🏀🏀 

Inte att förglömma är alla andra aktiva motionslag som intar hallarna sena 
vardagskvällar för att underhålla gamla kroppar med en basketboll: Täby Vets, Täby 
Lantchips, Täby Tanks, Föräldrabasket och Täby Dam motion. Heja er!  

🏀🏀🏀🏀 

https://fb.watch/a0e8EX6tH3/
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En nyhet för säsongen är gruppen Vuxna nybörjare som försöker lära sig att lira basket 
på måndagkvällarna. Det är en grupp vuxna som har nära till skratt men där ingen går 
hem osvettig. Känner du någon i din bekantskapskrets som är sugen på att motionera 
basket med och mot likvärdigt motstånd? Be dom då anmäla sig på Täby Baskets 
hemsida!  

🏀🏀🏀🏀 

Täby Basket har under säsongen också startat upp en nybörjargrupp för killar 14-18 
år. En grupp med 10-12 killar som tränat regelbundet i Näsbydalshallen på fredagar kl 
16:30-17:30. Några spelare har nu klivit in i ordinarie verksamhet med Täby Basket P07 
och Norrort Basket HU19 Svart.  
Vi önskar också att kunna återstarta nybörjargruppen för tjejer 14-18 år, som tyvärr 
lades ner då träningstiden inte fungerade.  
Vi ser nu över i vilka former vi kan fortsätta erbjuda basketträning till lite äldre 
ungdomar som vill förkovra sig i sporten - ett sätt att sprida basketen till fler men också 
ett sätt att växa som förening.  

🏀🏀🏀🏀 

Ungdomsutskottet är inne på den tredje generationen med Parman Gitijah, Emelie 
Larsson, Leo Stocklassa, Linnea Lindqvist, Binna Söderberg och Sophie Von Sterneck. En 
fjärde generation är på ingång, med de nya medlemmarna Stella, Emmy, Felix och Tuva - 
alla födda 2007.  
Dessa fantastiska ungdomar driver viktiga aktiviteter som ökar sammanhållningen inom 
föreningen, bl.a julavslutningsturnering, den populära Kalmakampen under 
Summercamp och mycket populära Friday Nights. De har även bidragit med nytänk för 
att få fler tjejer att delta på Friday Nights. 

🏀🏀🏀🏀 

Ledarakademin 2023 (LA23) startade i augusti med tjugofyra deltagare födda 2006-
2007 och de har under säsongen genomfört 10 pass med domarintroduktion samt 
temaföreläsningar i föreningskunskap, ledarskap för barn, fysiska grundfärdigheter och 
praktik på Friday Nights. De kommer att bli klara med  Svenska Basketbollförbundets 
Introduktionsutbildning för utvecklingstränare lagom till höstterminen 2022 när deras 
praktik som hjälpledare ute bland de yngre lagen startar!   

🏀🏀🏀🏀 

I september genomfördes en Domarintroduktions-kurs (DI) för femte säsongen i rad! 
Tjugofyra unga domare leddes framgångsrikt av domaransvarige Hedvig Bergstedt i ett 
teoretiskt och praktiskt pass där entusiastiska P10 och F10 ställde upp för praktik-
matcher. Nu återfinns givetvis dessa duktiga ungdomar med pipor på golvet i 
Byängshallen när det är dags för Swedbankligan! Nästa DI planeras i september - håll 
utkik efter inbjudan!  

🏀🏀🏀🏀 

Anders Lemmeke och Magnus Fogelberg leder Basketklass med tjugofem elever i åk 6-9 
på Futuraskolan/Bergtorp. Till HT22 startar Basketklass för födda 2010. Anmälan för 
födda 2011 för start läsåret 23-24 görs på Futuraskolan/Bergtorp Mer information om 
basketklass finns även på Täby Baskets hemsida. 

🏀🏀🏀🏀 

https://futuraskolan.se/schools/bergtorp/
https://tabybasket.myclub.se/menu/pages/19321
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Grundträning med fem pass för relativa nybörjare i U13-U16 genomfördes under 
oktober månad. 

🏀🏀🏀🏀 

Klubbträningen på fredagar kl 16:00-17:00 i Byängshallen är öppna träningar för alla 
klubbens medlemmar och har varit välbesökt. Uppmuntra era spelare att gå ner för att 
träna extra och spela med kompisarna - under spontana former! Kanske är ni själva 
sugna på att testa era skills?   

🏀🏀🏀🏀 

Spelarakademin med femtiosju träningsvilliga spelare födda 2009-2007 har löpt på 
med inslag av fyspass med PT Annika Klingström, gästtränare Felicia Melander, Asterios 
Leras och Alexander Lindqvist samt 3x3-turneringar på loven. 

🏀🏀🏀🏀 

Pga pandemin har vi under senaste säsongen inte haft spanska tränare på praktik, 
genom coachutbildningen IES Fermin Bouza Brey i Galicien, Spanien via ett 
Erasmus+projekt, men vi är förhoppningsfulla att samarbetet kan återupptas säsongen 
2022-2023!  

🏀🏀🏀🏀 

Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet (US) har nu funnits i fem år och uppdaterades 
under föregående säsong. Där finner Täby Baskets ledare stöd med allt från 
träningsinnehåll för respektive åldersgrupper, ledarskapskunskap och 
planeringsverktyg. Gå in och kika på hemsidan under liken Ledare/Utveckla Spelet!  

🏀🏀🏀🏀 

F06, F07 och P07 är flera erfarenheter rikare efter två spelade omgångar i 
Ungdomsmästerskapen (USM). Täby Basket F06, Norrort Basket DU17, HU17 och 
DU19 lyckades kvalificera sig för spel i omgång 3. Tack vare lagens ledare och föräldrar 
har Täby Basket kunna arrangera en uppskattad USM-omgång i Byängshallen - stort tack 
till er!  

🏀🏀🏀🏀 

Nationell Idrottsutbildning (NIU) på Tibble Fristående Gymnasium har avslutat sitt 8:e 
år med 24 elever födda 2003-2005 som veckovis tränat tre pass extra med inriktning 
teknik, spelförståelse och fys under ledning av Anders Lemmeke, Stian Ljosåk (fys) och 
Angelica Gabrielsson. Grattis till studenten alla spelare födda 2003 och välkomna till 
HT22 alla spelare födda 2006!  

🏀🏀🏀🏀 

Under parollen ”så många som möjligt så länge som möjligt” bedriver Täby Basket och 
Danderyd Basket tillsammans bredd- och elitverksamheten Norrort Basket för de 
äldsta ungdomarna U17, U19 samt senior. Passa på att stötta verksamheten genom att 
gå på Norrorts matcher i Basketettan Dam och Superettan Herr med laget! 
Vi fostrar tillsammans nästa generation Norrortsspelare och det är viktigt att Täby 
Basket-lirarna får en framtidsvision och förebilder att se upp till.  
- Om du har ett företag, vill nätverka eller är entreprenör är du välkommen att gå med i 
AVM Norrort, för mer info se https://www.avm.nu/norrort 

🏀🏀🏀🏀 

Norrort Basketball Camp (NBC) genomfördes för första gången under påsklovet 2019. 
Det tredje lägret med 24 spelare U13-U16 från Täby Basket och Danderyd Basket 

https://tabybasket.myclub.se/
https://www.avm.nu/norrort
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genomfördes under sportlovet 3-6 mars 2022 i Fribergahallen och Byängshallen. De 
blivande Norrrorts-spelarna tränades av aktuella Norrorts-spelare och coacher som 
delade med sig av sina erfarenheter från elitnivå. Håll utkik efter nästa NBC säsongen 
2022-2023 och uppmuntra era spelare att anmäla sig!  

🏀🏀🏀🏀 

Då det finns begränsat med hallar, basketens popularitet ökar, Täby Basket växer, hallar 
är stängda under sommaren… Då måste vi få fler alternativ för att kunna bedriva 
verksamhet, Föreningen har efter närmare tre års bearbetning av Täby Kommun fåt 
grönt ljus att anlägga en fullstor basketplan utomhus på Tibblevallen. Och efter ett 
nyligen beviljat anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet, kan drömmen 
förverkligas!  

🏀🏀🏀🏀 

@tabybasket har numera över 1473 följare på Instagram (73 fler än i december 2021). 
Kan vi med gemensamma krafter nå 1500 innan nästa säsong tar vid? - sprid 
engagemanget!  

🏀🏀🏀🏀 

Den löpande tränings-och tävlingsverksamheten med lagträningar, seriespel och 
deltagande i cuper har fortgått smidigt tack vare fantastiska ideella insatser från er 114 
coacher, hjälptränare och lagföräldrar för nuvarande 819 Täby Basket-lirare (U7-
U16 + motion). Inget lag utan ledare!  

🏀🏀🏀🏀 

Täby Baskets nya vision mot 2025 lyder ”för människor som vill utmanas, utbildas 
och utvecklas på och runt basketplanen”. Så genom att fortsätta bidra med kloka 
utmaningar, delta i berikande utbildning och genomföra utvecklande träning & tävling 
även säsongen 2022-2023 kan vi tillsammans uppfylla föreningens syfte: att genom 
glädje, sunda värderingar och gemenskap skapa framgångar på och vid sidan av 
basketplanen. 

🏀🏀🏀🏀 

Säsongen 2022-2023 avslutas med en Ledarresa till Malaga med 29 basketsjälar från 
Täby Basket som kommer att följa HU17 VM 2-3 juli! Håll utkik på instagramflödet!  
 

🏀 Kul 🏀 Kamratskap 🏀 Kämpa 🏀 Kvalité 

 
*High Five* 
 
Angelica Gabrielsson 
Sportchef Täby Basket 
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Måluppfyllelse vs Verksamhetsplan 2021/2022 

Vid årsmötet inför säsongen 2021/2022 presenterades de verksamhetsområden vi skall 
fokusera på under verksamhetsåret. Dessa jobbade styrelsen och anställda med i augusti 
2021. Steg 1 var en prioritering av dessa områden, utifrån behov på kort resp. längre 
sikt. Vi har sedan med både goda och mindre goda resultat jobbat med dessa områden. 
Skall vi vara lite självkritiska så har vi inte riktigt lyckats att jobba vidare med de 
aktiviteter som vi lagt fram som förslag.  Att vi under verksamhetsåret har haft 
restriktioner pga. Corona har till viss del påverkat detta. Oavsett detta så har det under 
verksamhetsåret genomförts en mängd aktiviteter som tillsammans bidragit till en väl 
fungerande förening, som står starkt nu när vi kan se fram mot en mer ”normal” säsong 
2022_2023.  
  

• Ledarutveckling. 

Strategi område 1. 

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

 
• Skapa en coach community. Samla våra coacher med något kul, samt 

basket. Det skall vara ett socialt event, likväl som basket. Delvis 

genomfört. 

• Samla alla våra coacher i ett större Coachevent, detta för att visa att 

cocher är viktiga för oss. Delvis genomfört. 

• Coachaktiviteter som genomförts under året. 

i. Ledarupptakt i Byängshallen 16 aug.  

ii. Ledarfolder till alla nya ledare.  

iii. HLR-utbildning 1 sep: 16 deltagare 

iv. Utveckla Spelet clinic med Anders L 8 sep: 7 deltagare 

v. Inbjudan Barton Clinic 9-11 sep: 1 deltagare 

vi. Intro utvecklingstränare 15 sep: 5 deltagare 

vii. Coachmöte om nivåindelning och middag 1 okt: 4 deltagare.  

viii. Workshop med Stian Ljosåk rehab, knä & fot 23 nov: 6 deltagare 

ix. Coachmöte middag 10 dec: 2 anmälda - inställt. 

x. Ledarmiddag 22 mars: 24 deltagare 

xi. Inbjudan Drillo Clinic 30 april-1 maj: 1 deltagare 

xii. Genomfört Utveckla Spelet-märkestagning med alla lag U8-U12 i 

maj. 

xiii. Ledarmöte Summer Camp/Utveckla Spelet 31 maj.  

xiv. Ledarresa 2022 Malaga: 29 deltagare. 

xv. Kommunicerat olika innehåll i Ledargruppen på FB: studier, 

föreläsningar, poddar, matcher att se etc. 

xvi. AG har besökt alla lagens träningar HT och VT, lett 

träningar/Utveckla Spelet. 

xvii. AG har sett alla lagens matcher HT och VT, samtal med coacher. 
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• Utbildade ledare 21-22: Helena Hagberg (intro), Forrest Humphries (intro), 

Parman Gitijah (intro), Marie Wikander (intro), Teresa Moreno (intro). 

• Påbörjat utbildning: Martin Lundell (forts), John Manzi (grund), Jessica 

Bergqvist (intro), Malin Edhäll (intro), Hedvig Bergkvist (grund), Johan Haeffner 

(intro), Marie Wikander (grund), Zarko Jelic (intro), Atze Veldman (grund), LA23 
(23 deltagare, intro).  

Utvärdering/ kommentar. 
Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, och styrelsen har löpande diskuterat 
detta område då det under tiden med Corona har varit svårt att samla ett större antal 
ledare vid samma tillfälle. Godkänt resultat. 
 

 
• Behålla befintliga medlemmar. 

Strategi område 3. 

 

Utarbeta strategi för att behålla befintliga och nya medlemmar i Täby Basket 

• Hitta en smidig övergång från Täby Basket till Norrort, framförallt för 

tjejer, där det sociala är viktigt. Ständigt arbete, men får mer prio 

kommande säsong. 

• Ökat erfarenhetsutbyte mellan ledare. Pågående arbete, se ovan 

• Fortsätta att bedriva FM, Lovläger, LA, SA, Föräldramöten.  Genomfört där 

det varit möjligt pga Corona. 

• Dela kunskaper mellan ledare hur vi kan jobba med nivåindelning. 

Pågående arbete, genomfört. 

• Fortsätta att jobba med våra 4K. Pågående arbete. 

• Aktiviteter som genomförts under året. 

i. Träningsveckan 1-5 augusti: ca 120 spelare + 18 ledare.  

ii. Sekretariatskurser för föräldrar sep-okt med Patrick Manzi, Paul 

Klinkert och Anton Granlund. 

iii. Föräldramöten med alla lag U7-U12. Tagit fram nytt mötesmaterial. 

iv. Dagläger alla lov (5 st), ca 30-40 deltagare + 7-8 ledare/läger. 

v. Premiär för Mini Camp för de allra yngsta 8-11 aug, 27 deltagare + 

8 ledare 

vi. Girls Camp tillsammans med Danderyd och Vallentuna 21-22 aug, 

40 deltagare + 3 ledare 

vii. Norrort Basketball Camp 2-5 mars: 24 deltagare + 4 ledare. 

viii. Ledarakademin: 23 deltagare (födda 2006-2007) - 10 

utbildningsträffar: domarintroduktion, föreningskunskap, 

ledarskap för barn, fysiska grundfärdigheter, Introduktion 

utvecklingstränare, praktik Friday Nights.  

ix. Friday Nights genomfört av UU 9 tillfällen (1 gång/månad) 
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x. Spelarakademin med 3 grupper á ca 20 spelare x 36 träningar 

fokus Utveckla Spelet inkl. Gästtränare, 3x3, fys. 

xi. Reviderad Nivåindelnings-dokumentet, kommunicerat till ledare. 

Utvärdering/ kommentar. 
Även inom detta område har det genomförts en mängd aktiviteter av eller initierade av 
sportchef Angelica, vilka stödjer de mål som finns med detta område. Godkänt 
resultat. 

 
 
 

• Implementera och konkretisera Täby Baskets spelidé. 

Strategi område 4. 

 

• Angelica har tagit fram mycket bra underlag, och allt finns tillgängligt på 

vår hemsida. Genomfört och pågår. 

• Det löpande arbetet som Angelica genomför med dialog och besök hos 

coacher är värdefullt och pågår löpande. Pågår löpande och genomförs 

löpande. 

• Aktiviteter som genomförts under året. 

i. Utveckla Spelet clinic med Anders L 8 sep: 7 deltagare 

ii. Besökt alla lagens träningar HT och VT, lett träningar/Utveckla 

Spelet 

iii. Spelarakademin fokus Utveckla Spelet 

iv. Genomfört Utveckla Spelet-märkestagning med alla lag U8-U12.  

v. Ledarmöte Summer Camp/Utveckla Spelet 31 maj.  

Utvärdering/ kommentar. 
Även inom detta område har det genomförts en mängd aktiviteter av eller initierade 
sportchef Angelica, vilka stödjer de mål som finns med detta område. Godkänt 
resultat. 

 
 

• Hallar och anläggningar. 

Strategi område 2. 

 

• Fortsatt dialog med kommun, dess nya Idrottstrateg. Pågår/genomfört. 

• Agera tillsammans med andra föreningar i Täby för att få kommunen att 

presentera sin plan för hallar och anläggningar. Vi vill tex veta vad som 

skall hända med Tibblehallen. Ej genomfört specifikt, men dialog med 

andra föreningar pågår löpande. 

• Ta fram ett färdigt förslag på en fullstor basketplan, kan vara en lösning 

där vi inkluderar andra sporter som skatepark, parkour etc. Presentera 
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detta för kommunen. Delvis genomfört, dvs vi har klart med en ny 

utomhusbasketplan. 

• Inventera de mindre hallarna i Täby, vilka av dem som skulle kunna 

användas för träning. Påbörjat ej klart. 

• Se till att utomhusplanen blir klar. Genomfört. 

i. Utomhusplan i Täby. Möten och samtal med Kultur och Fritid, RF-

SISU Stockholm, Stockholm Basket om en utomhusplan. Fått en yta, 
fått anläggningsgbidrag.  

Utvärdering/ kommentar. 
Inom detta område har störst fokus lagts på att få klart med en ny utomhusplan. Med 
Sportchef Angelica i spetsen är detta projekt nära att genomföras fullt ut. Utöver detta 
har vi en löpande dialog med Täby Kommun om nuvarande och kommande hallar. 
Godkänt resultat. 

 
 

• Norrort 

Strategi område 4. 
• Fortsatt kontinuerligt arbete i Norrortsrådet. Genomfört. 

• Tydliggöra vad som är Norrortsrådets roll och uppgifter. Pågår. 

• Utveckla övergången från Täby Basket till Norrort. Pågår. 

• Uppdatera samarbetsavtalet, eftersom samarbete har pågått en längre tid 

nu. Utvärdera vad som fungerat/inte fungerat. Vad behöver vi i så fall 

förändra. Ej genomfört, skall prioriteras 2022/23. 

• Anställa en sportchef, enligt de diskussioner som redan pågår. Ej 

genomfört, pågår inför säsong 2022_23. 

Utvärdering/ kommentar. 
Vi har under året varit aktiva inom Norrortsamarbetet.  Vissa av de aktiviteter vi 
önskat att genomföra har inte genomförts. Vi ser ändå att vi under året gjort det som 
krävts för ett fortsatt lyckat samarbete med Danderyd Basket inom Norrort. Godkänt 
resultat. 
 

 
 
Rekrytering av nya medlemmar.   
Strategi område 3. 
 

• På kort sikt inget akut behov av nyrekrytering, men det löpande arbete 

som vi har skall fortsätta.  

• Aktiviteter som genomförts under året. 

i. Kontaktat och besökt 22 skolor, lämna planscher och rastbollar, 

hängt på skolgård när möjligt: Ellagård, Gribbylund, 

Hägerneholm,Ytterby, Drakskepp, Ullna Strand, Kyrk, Ljungmyr, 
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Spira, Rösjö, Brink, Byäng, Myräng, Byle, Slottspark, Nor, Viggby, 

Vallatorp, Runborg Dibber, Nobla.  

ii. Basketkul Byängsskolan: 20 pass x 22 åk 1. Prova på för förskolan x 

3 tillfällen i maj. 

iii. Nybörjargrupp tjejer 14-18 år, 13 anmälda men få deltagare. 

Stängde ner efter 8 träningar. 

iv. Nybörjargrupp killar 14-18 år, 26 träningar x ca 10 

deltagare/träning 

v. Vuxna nybörjare, 27 träningar x ca 10 deltagare/träning 

vi. Prova på för pojkar födda 2010, 2011, 2012 28 träningar x ca 10-

20 deltagare/träning. 

vii. Parabasket: vuxit med 5 deltagare, sammanlagt 12 deltagare + 3 

ledare, deltog i Basketligan Special 24 april i Södertälje. 

viii. Föreningen har 40 aktiva domare varav 35 dömer regelbundet i 

Swedbankligan. Sammanlagt 6 domare är klara med Matchledare B, 

3 är klara med Nivå 1. 8 domare är under utbildning Matchledare 

B/Nivå 1. Matchledare B-utbildning är planerad den 29 oktober 
2022.  

Utvärdering/ kommentar. 
Inom detta område pågår löpande ett antal aktiviteter. I takt med att vi ser ett ökat 
intresse för Basket, har vi under året genomfört ett flertal träningstillfällen för nya 
spelare i alla åldrar. Dessutom har vi ökat antalet deltagare i Täby Wildcats, 
parabasket under året.  Godkänt resultat. 

 
 

Styrelse 
Täby Basket styrelse har under säsongen 2021–2022 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 

August Hagmyr Suppleant 

 
Styrelsen har per 2022-05-31 haft 10 ordinarie möten sedan årsmötet 2021.  Styrelsen 
har även haft ett extra styrelsemöte 11 april, för att besluta om bidragsansökan för 
utomhusplanen. 
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Täby Basket har tillsammans med Danderyd Basket, 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. Även under detta verksamhetsår som 
påverkats av Corona har utvecklingen av detta nätverks bromsats något. Vi ser nu efter 
årsskiftet, när träffar inom AVM Norrort kan genomföras fysiskt, att intresset från 
företag att vara medlem ökar igen.  Vi tror fortsatt att detta affärsnätverk kan komma att 
utvecklas och växa. 
 
Styrelsen, tillsammans med Sportchef och Kanslichef har under delar året, precis som 
året innan, 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. Till skillnad mot föregående 
verksamhetsår, har årets tränings – och tävlingsverksamhet kunnat genomföras.  
Vi har även kunnat genomföra Lovläger, Friday Nights Swedbankligan, och deltagit på 
RM/SM och cuper som arrangerats runt om i landet, när det varit möjligt med hänsyn till 
Coronarestriktionerna. 
 
Det har ändå varit ett år som präglats av Corona, även om det nu i maj känns mer eller 
mindre som ett vanligt verksamhetsår.   Det har inneburit att även i år har det stora 
engagemanget från alla våra ledare, som med tålamod och anpassningsförmåga bidragit 
till att vi haft en aktiv verksamhet byggt på Täby Basket kärnvärden:  
 

Kul, Kamratskap, Kämpa och Kvalitet. 
 
Vi har under verksamhetsåret sökt de Coronabidrag som funnits, som kompensation för 
uteblivna intäkter. Vi kan kort summera att vi har en stabil ekonomi i föreningen, och 
står stadigt efter dessa två Corona år. 
 
 

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.  Anders Lemmeke är anställd som 
huvudansvarig för NiU på Tibble fristående gymnasium samt Basketklass på 
Futuraskolan Bergtorp. Vi planerar för att Anders kommer att tillträda en roll som 
utvecklingstränare i Täby Basket. En roll där vi tar vara på Anders kompetens och 
erfarenhet, för att utveckla såväl spelare som ledare i Täby Basket. 
Kanslichef samt sportchef deltar regelbundet på Täby Baskets styrelsemöten. 
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Styrelsen har jobbat med de olika verksamhetsområdena 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 2022 har Täby Basket 1025 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. Vi kan 
konstatera att Täby Basket fortsätter att växa med och att vi även i år är över 1000 
medlemmar i denna summering.  Antalet medlemmar i åldern upp till 16 år, uppgår till 
651 att jämföra med 634 st förra verksamhetsåret, och från 581 st året innan dess.   I 
denna åldersgrupp 7–16 år, är andelen flickor 40% och andelen pojkar 60%.  Som 
framgår av tabellen så minskar antalet flickor i gruppen 7–16 år jämfört med året innan, 
samtidigt som antalet pojkar ökar. Det bekräftar att det är fortsatt viktigt att vi i Täby 
Basket under kommande år fortsätter vårt jobb med fokus på flickor i föreningen.  Vi 
kan konstatera att vi även detta verksamhetsår, påverkat av Corona, växer och har över 
1 000 medlemmar i Täby Basket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Totalt Flickor Pojkar 

7-10 år 270(273) 115(124) 155(149) 

11-13 år 216(202) 81(74) 133(128) 

14-16 år 167(159) 62(79) 105(80) 

Delsumma 7-16 år 651(634) 258(277) 393(357) 

17-19 år 84(80) 26(12) 58(68) 

20-26 år 40(52) 8(10) 32(42) 

Delsumma 17-26 år 124(132) 34(22) 90(110) 

Motion 108(96) 28(22) 80(74) 

ledare 100(100) 48(46) 52(54) 

Delsumma motion/ledare 208(196) 76(68) 132(128) 

Familjemedlemmar 40(42)    

Totalt 1 023(1 004) 368(367) 615(595) 
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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, Fredrik 
Lindholm och Peter Johansson( fram till december 2021). 
De som spelar i Norrort är medlemmar i Täby Basket eller Danderyd Basket. 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.  
Totala antalet medlemmar i Norrort är i princip lika med föregående år. Vi har tappat ett 
antal pojkar under året, men det vi kan se i denna summering är ett ökat antal flickor 
vilket är positivt. Vi har fortsatt ett arbete att balansera upp antalet flickor jämfört med 
antalet pojkar, inom Norrort såväl som i Täby Basket som Danderyd Basket. 
 
 

 

  Totalt Flickor Pojkar 

Norrort 128(127) 50(41) 78(86) 

 


