
 

Lomma Tennisförenings värdegrund 

 

 

Vår verksamhetsidé: 

”Vi ser oss som det lilla, lokala alternativet. Målsättningen är att erbjuda tennisskola och 

lagspel. Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Vår 

verksamhet utgår från ett breddperspektiv. Fokus ligger i linje med Lomma kommuns 

prioriteringar på barn- och ungdomsverksamhet.” 

 

 

Våra värdeord: 

Lekfullhet – Det ska vara roligt att spela tennis.  

Trivsel – Hos oss ska ALLA känna sig välkomna och vi låter ALLA komma till tals och bli 

sedda. 

Fair Play – Vi förespråkar rent spel, ett gott uppförande både på och utanför banan och vi 

respekterar varandra. Vi är medvetna om att alla har lika värde oavsett kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning eller psykiska och fysiska förutsättningar. Våra tränare och våra 

styrelsemedlemmar uppträder som förebilder och goda exempel. Vi har alla ett gemensamt 

ansvar för klubbens namn och det är en självklarhet för spelare, tränare, styrelse och 

föräldrar att i alla sammanhang visa att vi står upp för vårt värdeord Fair Play.  

 

 

 



 

Vision 
Lomma TF är det självklara valet för den som vill ha kul med sin tennis genom hela livet. Hos 

oss ges alla  möjlighet att utvecklas och finna gemenskap. Vi värnar våra medlemmar och 

den sociala biten är en hörnsten i vår verksamhet. Engagemanget bland ledare, föräldrar, 

aktiva och övriga medlemmar är stort. Tillsammans bygger vi vår förening stark och livfull.  

Mål 
Lomma TFs mål löper under en tvåårsperiod. 

Målsättningen under 2023-2024 är att: 

Fortsätta implementeringsarbetet av värdegrunden i hela verksamheten. 

Öka intresset för tävlingsspel. 

Öka det ideella engagemanget i föreningen. 

Säkra tillväxten av tränare som vill arbeta i föreningen genom t.ex vidareutbildning. 

En bra förälder 
Lägger fokus på lek 

Sprider god stämning 

Vågar agera om någon far illa 

Låter tränare och funktionärer leda 

Tänker på att barn har olika behov 

Är positiv och ger beröm 

Har förståelse för att hans/hennes barn är en del i en större grupp och sammanhang 

En bra tränare 

Ser individen 

Ger positiv energi 

Har ett mål med träningen 

Låter alla vara med 

Lägger fokus på långsiktig utveckling 

Vågar agera om någon far illa 

 

En bra kompis 
Är snäll 

Är hjälpsam 

Gör sitt bästa 

Låter alla vara med 

Peppar sig själv och sina kompisar 

 


