”Södertälje Basketbollklubb (SBBK) – ett föredöme inom svensk idrott”
SBBK vill vara ett föredöme inom svensk idrott som tar ett stort samhällsansvar i
Södertälje.
SBBK vill kännetecknas av den stora klubbens ambitioner, kvalitet och resurser i
samklang med den lilla klubbens gemenskap, tillgänglighet och trygghet.
Inledning
SBBK`s plan för de närmaste 3 åren är stimulerande och utmanande för spelare och ledare, supporters,
samarbetspartners, föräldrar och kommunen i sin helhet. Vi vill med detta dokument delge våra planer och om
möjligt överträffa våra redan från början höga mål.
För knappt 50 år startade några ungdomar i Södertälje SBBK. Sedan dess har klubben överträffat mångas
förväntningar och nu tar vi sats igen för att etablera SBBK som ”ett föredöme inom svensk idrott som tar ett

stort samhällsansvar i Södertälje. SBBK har den stora klubbens ambitioner, kvalitet och resurser i
samklang med den lilla klubbens gemenskap, tillgänglighet och trygghet.”
Är Ni med? Vi har redan startat…
Bakgrund
1968 bildades SBBK, vilket innebär att i juli 2018 blir vi en pigg och ungdomlig 50-åring. Förutsättningarna har
under dessa år förändrats dramatiskt. På 60-talet introducerades basketen i Sverige – nu 50+ år senare är
världens näst största sport starkt etablerad i Sverige… men vi kan bättre och vi arbetar idogt vidare i vår strävan
att växa och utvecklas. Här presenterar vi vårt nästa steg.

En tydlig väg framåt
För att lyckas och engagera måste vi kommunicera vad vi i SBBK arbetar med – 365 dagar om året. Vi lyckas
inte själva utan spelare och ledare, föräldrar, samarbetspartners och kommunen måste vara våra partners.
Med hjälp av detta dokument vill vi tydliggöra vår verksamhet. Som en del av Södertälje tar vi också ett
samhällsansvar för att förbättra Södertälje som stad och välkomna nya Södertäljebor med tillgänglighet och
öppenhet.
Det gör vi genom att 1000 ungdomar får leka, träna, spela och utveckla sin sociala kompetens i basketens namn.
Vi i SBBK ser mångfalden i Södertälje som en möjlighet. Alla, oavsett bakgrund möts i våra hallar och har kul
tillsammans.
För att säkerställa att verksamheten fungerar har vi en värdegrund som vi kommunicerar till alla spelare, föräldrar
och ledare.
Värdeorden är:
 Tillsammans
 Drivkraft
 Kvalitet
 Trygghet
 Glädje

Målområden
För att vara tydliga har vi tillsammans arbetat fram mål för vår verksamhet nedbruten på våra verksamhetsgrenar.
Nedan finner du en beskrivning av våra verksamhetsmål.

Tränare och ledare
I Södertälje finns det många ungdomar som idag inte har någon aktiv fritid. Där kan SBBK ta ett större
samhällsansvar och med tiden medverka till att göra Södertälje till en bättre stad att leva och bo i. Ungdomar
finns det och likaså träningshallar. Viktigast av allt är att vi under de tre närmaste åren engagerar duktiga tränare
och ledare.
Södertälje kommun kommer att fr.o.m. hösten 2016 starta en högskoleutbildning för framtida lagtränare och
lagledare i Södertälje, vilket blir en fantastisk möjlighet för oss som klubb då vi har ett tydligt behov av nya
tränare/ledare. Upptagningsområdet för dessa platser blir hela Sverige men givetvis blir det en stor möjlighet för
våra framtida ledare.
Mål 2015-2018
- Att totalt 100 (idag ca 60st) utbildade och engagerade (kvalité) tränare och ledare
- Att ha flest landslagscoacher i de svenska landslagen, junior till senior
- Utvecklingsplaner för samtliga coacher, grupp eller individuellt
- Internt coachutvecklingsprogram etablerat
Bredd
SBBK:s breddverksamhet syftar till att ge alla, som vill spela basket i Södertälje, möjlighet till roliga och nyttiga
basketaktiviteter. Verksamheten ska vara så omfattande, att den är välkänd i landet och att den möjliggör för de
barn och ungdomar som har speciellt stor talang och stort intresse för sin sport, att utgöra basen i klubbens
ungdomselitlag, utvecklingslag och representationslag. Verksamheten ska tydligt bidra till att underlätta
integrationsarbetet i kommunen
Mål 2018:
- Verksamhet i alla stadsdelar med idrottshall lämpad för basketboll
- Tillräckligt med välutbildade och kompetenta ledare, d.v.s. som motsvarar de krav som kan
ställas på en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet
- Minst 800 aktiva barn och ungdomar – jämnt fördelat mellan flickor och pojkar
- Minst 100 vuxna motionsspelare – jämnt fördelat mellan kvinnor och män
Ungdomselit
Våra verksamhet för ungdomselitlagen syftar till att förbereda spelare för en elitsatsning samt utveckla elitspelare
för Telge, Kings och i förlängningen våra landslag. Där ska våra tränare utveckla våra talanger till elitspelare. Vi
ska ta fram en utvecklingsplan för varje lag och spelare där vi tillsammans arbetar för att nå våra utmanande mål:
Mål 2018:
- Flest landslagsspelare i samtliga landslag
- Att vi når våra mål i Scania Cup och RM/SM, innebärande medaljplacering, topp 3.
- Ha en övergripande ansvarig tränare för killar respektive tjejer, PreStar till sista årets AllStar.
- Tydliga kopplingar i spelidé mellan ungdomselit och seniorelit
För att nå våra mål arbetar vi med vårt styrdokument som kommuniceras till spelare, föräldrar och ledare.

Telge
Telge är vårt representationslag för damsidan och ska vara målet för våra flickspelare. Telge fungerar också som
en sluss för spelare till olika landslag och internationellt spel.
Mål 2015-2018
- Topp 4 kontinuerligt, Mästarkandidat 2018
- Internationellt spel
- Vår spelartrupp ska bestå av 10 st Södertälje-fostrade spelare
Södertälje Kings
Kings är vårt representationslag för herrsidan och ska vara målet för våra pojkspelare. Kings fungerar också som
en sluss för spelare till olika landslag och internationellt spel.
Mål 2015-2018
- Topp 4 kontinuerligt, Mästarkandidat 2018
- Internationellt spel
- Vår spelartrupp ska bestå av minst 6st Södertälje-fostrade spelare
Täljehallen
Täljehallen är ”vår borg” som vi ska vårda och utveckla till en arena i toppklass.
Mål 2015-2018
- Vår arena ska vara av toppklass och vara attraktiv för externa arrangemang
- Att så långt som möjligt utnyttja möjligheterna till utveckling av Täljehallen inom ramen för byggandet av
GF-hallen
- Täljehallen AB ska uthålligt generera ett ekonomiskt överskott som är tillräckligt stort för att både
utveckla arenan och årligen tillföra SBBK minst 500 tkr i utdelning
Arrangemang
Att se på basket ska vara en fest. Våra arrangemang ska vara av toppklass för att kunna konkurrera med
alternativa aktiviteter.
Mål 2015-2018:
- Vi vill öka publiksiffrorna med 20% per år från 2015 till 2018
- Vi vill bli ”årets matcharrangör” för både Basketligan herr och dam under perioden.
- Etablera vår nya turnering Quality Cup innebärande tre turneringar av högsta klass per år, dvs. Scania
Cup, Telge Open och Quality Cup
- Utveckla våra Turneringstjänster (för bl a våra landslag)
- Utveckla vår lägerverksamhet (för bl a våra landslag)
Spelare och Medlemmar
SBBK har idag ca 650 spelare och 130 medlemmar (utöver spelare)
Mål 2015-2018
- 2018 vill vi ha 1000 aktiva spelare och 250st medlemmar (utöver spelare)

Kommunikation – dvs. att synas och höras
Vår hemsida ska förnyas och förbättras som en del i att kommunicera vår verksamhet
Vi ska i olika forum, som ex föräldramöten och sociala medier, säkerställa att vår värdegrund kommuniceras till
samtliga engagerade parter
Mål 2015-2018:
- Vi ska genom Facebook, Twitter, Instagram ha 5000 st följare
- Kommunicera vår värdegrund till ”samtliga” engagerade i vår klubb
- Etc.

Samarbetspartners
Vi har flera samarbetspartners som genom åren varit ovärderliga för SBBK:s utveckling.
För att trygga vår framtida verksamhet och uppnå målen i denna plan måste vi arbeta vidare mot nya mål. Vår
bedömning är att sponsorintäkterna behöver öka väsentligt under perioden 2015-2018 för att säkerställa vår
verksamhets utveckling.
Mål 2015-2018:
- En ökning av sponsorintäkterna fram till 2018/19 med 1,5 mkr netto jmf 2014/15.
Ekonomi
Många idrottsklubbar i Sverige har ekonomiska problem och den ekonomiska situationen är en utmaning för alla
idrottsklubbar. SBBK har genom åren alltid haft en ekonomi under kontroll tack vara starka, lojala
samarbetspartner och en strikt budget och kontroll. Målet under de nästkommande 3 åren är att stärka vårt egna
kapital, och därmed likviditeten, så att det uppgår till 1,0 mkr vid utgången av 2018/19.

SBBK och skolan
Utbildning är det viktigaste för våra ungdomar. Om man kombinerar en bra utbildning med bra idrott kan vi se att
ungdomar blir motiverade och resultaten förbättras. Det vill vi i SBBK hjälpa till med genom att samarbeta med
Södertäljes skolor.
Mål 2015-2018:
- Våra idrottsklasser på Rosenborgsskolan ska innehålla minst 25 spelare per årskurs, jämnt fördelade
mellan killar och tjejer.
-

Vårt basketgymnasium ska bli det naturliga valet för våra ungdomar men också det som motiverar
ambitiösa och talangfulla spelare ute i landet att flytta till Södertälje för att studera och spela basket. Vi
vill ha 20 basketspelare med potential att nå ligaspel som i varje årskurs, 10 killar och 10 tjejer.

”SBBK-modellen” för integration och socialt ansvarstagande
SBBK har sedan länge varit övertygade om att man genom sin verksamhet (basket), kompetens och erfarenhet
samt tillgänglighet med egen arena och verksamhet i stora delar av Södertälje, har en unik möjlighet att än mer
kunna påverka den situation som Södertälje kommun är i och står inför med det stora mottagandet av nyanlända,
samt även för att integrera dem som levt i Södertälje en tid.
SBBK har tagit fram ett modellkoncept innehållande ett antal delprojekt och vad som skulle kunna åstadkommas
med en ordentlig resursförstärkning och stöttning. Det är helheten som ger Södertälje som stad och SBBK som
förening en unik möjlighet. Många av delprojekten och därmed deltagarna kommer tangera varandra för bästa
effekt. Deltagarna kommer att integreras genom föreningslivets nätverkande och gemenskap men även genom
dess demokratiska former. Målet är att genom kontinuerlig utvärdering, och eventuellt även forskning, säkerställs
projektens utveckling och resultat. De positiva effekterna kan mätas i ökningen av deltagare i aktiviteterna, i nya
aktiva föreningsmedlemmar (spelare och ledare).
SBBK söker former för samarbete med partners (förutom kommun och idrottsförbund) för att ”växla upp”
projekten ytterligare främst genom ökad tillgänglighet, längre perspektiv i tid, 5 år, målsättningen att detta ska
övergå i ordinarie verksamhet, projekt i fler stadsdelar, högre målsättningar i antal och därmed generellt ökade
kostnader samt eventuellt starta ett forskningsprojekt kring effekterna av ett genomförande.
2015/16 blir ett uppstartsår för att provköra de olika delprojekten. Sommaridrotten i Ronna är genomförd och till
hösten startar fortsättningen på Lag för nyanlända (pojkar och flickor), Drive-in basket i Ronna, Ledarprogram för
ledare med utländsk bakgrund, nyanlända och ”etablerade”, och Fredagshäng i Täljehallen.

