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2021 är ett år där vi till stor del kommer få fokusera på att få rätsida på effekterna av 

coronapandemin. Det handlar dels om att följa utvecklingen noga och skapa bra 

träningsmöjligheter för så många som möjligt, trots de begränsningar som fortfarande råder. 

Men det handlar också om att satsa aktivt på att hjälpa människor hitta tillbaka till träning 

igen.  

Utöver att ständigt utveckla den löpande verksamheten och fortsätta/återuppta befintliga 

samarbeten kommer vi under 2021 att särskilt satsa på att utveckla följande: 

Övergripande 
Ekonomi i balans  

Coronapandemin skapar utmaningar för föreningar gällande ekonomin, vi är inget undantag. 

För 2021 ligger en budget där vi utnyttjar en del sparade pengar, men det ekonomiska läget på 

intäktssidan är oklar, både när det gäller hur mycket träningsavgifter klubben får in och hur 

mycket bidrag som kan hjälpa till att kompensera för lägre intäkter i träningsavgifter mm. 

Under 2021 kommer vi aktivt arbeta både med att stärka intäktssidan (både genom att hjälpa 

fler till träning och att söka bidrag) men också se över utgiftssidan så att dessa matchar 

framöver.  

Fler deltagare per pass  

Föreningen har idag en stor bredd och det ryms inte så många fler pass på bra träningstider. 

Beroende på hur restriktioner kring smittspridning utvecklas kommer vi fortsätta med 

ambitionen att öka antalet deltagare per pass. Det gör vi dels för att det ofta blir bättre ”tryck” 

i passen när man är en större grupp, och dels för att få bättre ekonomi i passen vi ger.  

Utvecklingsmöjligheter – lokaler  

På kort sikt finns det inget som tyder på att vi behöver byta lokaler, men på sikt kommer 

Byahuset rivas för exploatering och lokaler behöver permanent eller tillfälligt finnas på annat 

håll. Under 2021 kommer vi bevaka lokalfrågan och skapa oss en förståelse av hur nära 

förestående en flytt är och fortsätta dialogen, med bland annat kommunen, om hur detta kan 

lösas när det är dags.  

Internt arbete och uppföljningssystem  

Under 2021 fortsätter arbeta med att utveckla vårt interna arbete så att klubben ska nå en 

stabilitet och så att vi inte sliter ut dem som väljer att engagera sig. Vi ser detta som en av 

nyckelfrågorna för en långsiktigt stabil och välmående förening. Här ingår också ett arbete 

som handlar om att effektivisera det administrativa arbetet i föreningen.  



Fitness 
Fitnessverksamheten flyter på bra och är uppskattat. På grund av pandemirestriktioner består 

utmaningen idag består i att kunna erbjuda alla som vill träna tillfälle att träna. Så länge vi 

behöver kommer vi fortsätta arbeta med att hitta alternativ så att så många som möjligt kan 

träna. Fler utepass kommer också testas under 2021.  

Kampsport  
Coronapandemin har slagit som hårdast mot kampsportsverksamheten där närkontakt är svårt 

att undvika. Under 2021 kommer vi jobba med att få igång träningen igen, men också med att 

utveckla den. Satsningen på ungdomsverksamhet inom BJJ verkar falla bra ut och vi hoppas 

att vi även man hitta fler sätt att satsa på och bredda kampsporten.  

Hållbarhet i tränarpoolen är centralt för en välfungerande verksamhet. Här har vi fortsatt ett 

arbete att göra inom kampsporten där vissa sporter bygger på enskilda eller ett fåtal tränare. 

Detta kan innebära en stor belastning för tränaren och också göra föreningen sårbar om inte 

det finns backup vid frånfall. Det är föreningens mål att ha en tränargrupp där varje tränare 

har (för individen) en lagom mängd pass samt att alla tränare får möjlighet att både utvecklas 

och få avlastning när det behövs samt att ingen tränare ensamt bär ansvaret för en sport. 

Arbete med detta kommer fortsätta 2021.  

Gym 
Under 2020 kunde på grund av coronapandemin Klubbmästerskap i styrkelyft inte 

genomföras. Det är dock vår ambition att fortsätta hålla Klubbmästerskap under 2021. Vi 

hoppas på stort deltagande och att det blir en happening för hela gymmet – även om man inte 

deltar i tävlingen.  

Under slutet av 2020 öppnade ett kommersiellt gym i Södra Sandby, hur den konkurrensen 

påverkar oss är svårt att urskilja från annan turbulens under 2020, men vi kommer fortsätta 

arbeta för att profilera oss och vår värdegrund samtidigt som vi satsar på kvalitet och 

inkludering i det vi gör. 

Under 2020 gjordes en satsning i gymmet med både nya löpband och en träningsbur, vilket 

gjort att nya typer av träningsformer, och också lite pass för mellanstadium har kunnat hållas i 

gymmet. Detta vill vi fortsätta utveckla och utnyttja under 2021, där också ungdomar inom 

kampsport och fitness kan komplettera sin träning med styrkepass.  

 

 

  


