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Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Upsala Tennisklubb 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Upsala Tennisklubb verksamhetsbidrag med 307 911 tkr för år 2014 
ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Upsala Tennisklubb utifrån deras ansökan och den dialog 
kontoret fört med föreningen, erhåller ett verksamhetsbidrag om 307 911 tkr för att utöka f r i 
tidsutbudet i Sävja, Gottsunda och Gränby. 

Ärendet 
Föreningens målgrupp är barn- och ungdomar i åldern 9-18 och syftet med projektet är att 
dels öka tennisintresset och tennisspelandet bland barn och ungdomar med utländsk bakgrund, 
och dels att tennisen ska verka som en inkörsport t i l l andra idrotter. Förningen vil l med pro
jektet påvisa att tennis är för alla oavsett kön, etnicitet, funlctionsnedsättning, sexuell läggning 
och socioelconomisk bakgrund. 

Metoden föreningen valt att använda sig av är av uppsökande karaktär där ansvarig projektle
dare befinner sig på arenor där barn och unga vistas så som skolor, fritidsgårdar och i före
ningssammanhang. Genomförandet görs med portabla nät som på ett enkelt sätt kan sättas upp 
både inomhus och utomhus, beroende på säsong. Deltagarna kommer vid flera tillfällen per 
termin åka t i l l UTK-hallen och delta i spontana aktiviteter, övernattningar samt ges möjlighet 
att prova på alla bollsporter som fmns att tillgå på plats. Alla aktiviteter leds av professionella 
tennistränare med flera års erfarenhet av att arbete med barn och unga. 

Föreningen har ett dokumenterat samarbete med skolor, fritidsgårdar och föreningar i de om
råden de har etablerat en relation med barn och unga. På så vis erbjuder de en verksamhet 
med kontinuitet och knyter också an t i l l dem som bor i områdena. Intresset för verksamheten 
har varit stor under det år som Upsala tennisklubb varit verksamma och särskilt intresse har 
väckts bland områdets unga flickor som önskat separata tjej grupper varför föreningen valt att 
svara upp mot detta genom att i den här omgången särskilt fokusera på tjej grupper med kvinn
liga tennistränare. Flera av projektets deltagare är redan i dagsläget flickor och är redan inte
grerade i de blandade grupperna. 
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Bedömningen är att Upsala tennisklubb med sitt tennisprojekt når en bredd av både barn och 
ungdomar i flera områden där tennis inte är en sport som prioriteras. Genom att erbjuda spon
tanträningar och aktiviteter med kontinuitet skapas ett förtroende mellan föreningen och de 
barn och ungdomar som bor i berörda områden. I de stadsdelar som projektet verkar inom 
finns det i Sävja och Gränby i dagsläget få fritidsaktiviteter för barn och unga. Genom att 
samverka med de kommunala verksamheter som finns i närområdet och med de föreningar 
som verkar i området är förhoppningen att det ska generera ett större utbud av aktiviteter som 
bidrar til l att stadsdelarna blir lugnare. 
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