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Indelning

Minitennis

Tennisskola

Utvecklingsgrupp

Tävlingsgrupp

Tennis och rörelseträning.

Klubbträning för de som inte som inte 
tävlar så mycket. Fredagsspel, Junior 
sign-in, tjejkvällar och tennisläger. 80% 
av våra juniorer spelar i denna kategori

Fördjupad teknik, taktik, matchspel, 
serve, målsättningar, utvecklingssamtal, 
tävlingsresor. Visst tävlingskrav.

6-8 år

6-18 år

9-12 år

Avancerad teknik, spelmönster, 
matchträning, mental styrka, fysträning, 
tävlingsresor. Individuellt program med 
fokus på matchprestation. Tävlingskrav.

13-18 år

Junior Bredd

Få med sig tennis som en idrott för livet.

Utvecklas maximalt från elevens egna förutsättningar.

Skapa förutsättningar för de som vill satsa på sin tennis.

Mål & Vision

Interagera över ålder och spelkategorier genom roliga 
och givande sociala aktiviteter.

Lära sig samarbete, respekt och teamwork



Grovmotorik, koordination, bollek

Bollplacering, spelövning

Power, taktik, spelförståelse

Teknik & bollsäkerhet

Fotarbete (rörelsemönster) Bollvana
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Hur tränar vi?

Matchprestation

Minitennis

Miditennis

Maxitennis

Tennisskola

Utvecklingsgrupp

Tävlingsgrupp

Utvecklingstrappa för en komplett tennisspelare

Träna på rätt sak i rätt ordning tills man klarar av det. Att hoppa över ett steg i  
utvecklingstrappan är samma sak som att hoppa över ett år i skolan.



Arbetssätt
Teknologi 
Varje tränare har sin iPad eller smartphone 
som är ett bra hjälpmedel vid exempelvis  
filmning och kan ge eleven direkt 
feedback på utfört slag.

Måltavlor 
Vi jobbar med måltavlor i form av 
koner, markeringar, rep etc för att 
göra träningarna roligare och mer 
livfulla. 
 

    

Uppvärmningsbana 
För att få ut så mycket som möjligt av 
träningen är det viktigt att jobba igenom 
alla muskler och få igång blodcirkulationen. 
Då blir man koordinativt bättre och har  
lättare att utföra ”rätt” rörelse. En rutin vi  
vill sätta tidigt för alla våra tennisspelare. 

Veckotema 
Varje vecka jobbar vi med ett tema på alla 
banor t.ex. grundslagsteknik, volleyspel eller 
serve. Vi anpassar också lektionen till 
spelarnas nivå och kan jobba mer avancerat 
med t.ex. integration av positionering, skruv 
och bollplacering i en grundslagsövning för att 
utmana eleverna  

Träningsmetod 
SLTK har en enhetlig metodik för att lära ut 
tennis till alla elever. Den grundar sig i 
modern, effektiv tennisteknik och Play & Stay 
som är ett koncept framtaget av ITF som 
används av alla stora förbund världen över för 
både barn och vuxenträning. (TennisXpress)

Individuell plan 
Utvecklings och tävlingsspelare får en individuell  
plan och sätter tillsammans med tränaren egna 
mål för säsongen för att kunna utvecklas maximalt. 
Spelarna för tränings och matchdagbok och kan  
följa sin egen utveckling. 



Play + Stay (ITF) går ut på att anpassa bollar, banstorlek och racket till spelarna, och på så sätt 
göra det möjligt att "spela tennis" redan från början. Med anpassad utrustning är det lättare 
att hålla bollen i spel, och man kan snabbt börja utvecklas och räkna poäng. Alla stadier är 
riktlinjer. Man kan ha 14-åringar som får ut mer av sina lektioner med grön boll, precis som en 
storväxt, välkoordinerad 10-åring kan prova att spela med gul boll. Serveträning är t.ex. ibland 
bättre med hårdare boll och spelövningar med en mjukare. 

= 75 % 
Långsammare 
 än vanlig boll

= 50 % 
Långsammare 
 än vanlig boll 

= 25 % 
Långsammare  
än vanlig boll

5-8 år

  8-10 år

 9 -12 år

Metod

19-23” 23-26” 25-26”

  8-10 år  9 -12 år

Utforska Utveckla Uppmuntra 5-8 år





Träningens nivåindelning SLTK

Miditennis 8-10 år

Bolltyp Orange boll

Banstorlek Utökad minitennisbana eller 3/4 
plan

Lektionstid 45-60 min

Gruppstorlek 5 st elever per tränare

Huvudmål Utveckla bollvana och fotarbete

Bolltyp Grön boll

Banstorlek Hel tennisbana

Lektionstid 45 - 60 min

Gruppstorlek 5 st elever per tränare

Huvudmål Teknik, bollsäkerhet

Maxitennis 9-12 år

Klubbspelare 12-18 år 

Bolltyp Gul boll

Banstorlek Hel tennisbana

Lektionstid 60 min

Gruppstorlek 5 st elever per tränare, eller större 
vid förfrågan.

Huvudmål Spelövning och bollplacering, ha kul 
med sin tennis.

Bolltyp Skumboll eller röd boll

Banstorlek Minitennisbana

Lektionstid 45 min

Gruppstorlek 6 st elever per tränare

Huvudmål Att få prova på tennis och lära sig 
grovmotorik och koordination

Minitennis 5-8 år

Bolltyp Grön eller gul boll

Banstorlek Hel tennisbana

Lektionstid 45 - 60 min

Gruppstorlek 4-5 st elever per tränare

Huvudmål Power, taktik, spelförståelse

Utvecklingsgrupp 9-13 år

Tävlingsgrupp 13-18 år

Bolltyp Gul boll

Banstorlek Hel tennisbana

Lektionstid 60 - 90 min

Gruppstorlek 4-5 elever per tränare

Huvudmål Matchprestation

Mini / Midi / Maxi / 
Klubbspelare

Föräldramöte vid årets start (HT). 
Individuellt möte om så tillkallas av 
tränare.

Utvecklingsgrupp Ca 3 föräldraträffar / år. 
Utvecklingssamtal 1g/år. 
Träningsdagbok & spelarprofil. 
Spelarintervju.

Tävlingsgrupp Ca 3 föräldraträffar / år. 
Utvecklingssamtal 1g/år. Individuella 
samtal vid behov. Träningsdagbok & 
spelarprofil, Spelarintervju. 
Matchbevakning.

Alla Kickoff vid säsongsstarten på 
utebanorna (HT). Informationsmöte 
och chans att ställa frågor kring vårt 
koncept och lära känna tränarna.

Uppföljning



Tävlingsgrupp
Uttagning och utvärdering. 
Görs i samråd av klubbens tränare och sker normalt 2 ggr/år i samband med höst och vårterminens start. Förändringar 
däremellan sker endast i undantagsfall. Vi tillämpar öppna dörrar inom tävlings och utvecklingsgrupperna vilket innebär att 
man tränar med den konstellationen som tränarna anser lämpligt. Vi tittar på följande kriterier: 

• Utvecklingspotential - Långsiktig och kortsiktig bedömning. 

• Spelstyrka - Bedöms av tränare. 

• Antal spelade tävlingar - Respektive grupp har ett uppsatt antal tävlingar som skall spelas per år. Om antalet inte uppfylls 
pga. långtidsskada eller sjukdom, tas det i beräkning. 

• Samarbetsförmåga - Fair play och kamratskap är ledord och viktigt för klubbens och individens utveckling. Stor vikt 
kommer att läggas på samarbetet mellan spelare och dennes träningsgrupper, tränare och förälder på hur bästa tänkbara 
utvecklingsmiljö skapas. Detta oavsett vilka sportsliga framgångar spelaren har uppnått. 

• Eget driv - Eget initiativ till träning på och utanför tennisbanan är absolut nödvändigt för våra tävlingsspelare. Ingen 
skidåkare eller golfspelare skulle få för sig att endast förlägga sin träning till tränarledda timmar. Eget driv hänger nära 
samman med utvecklingspotential.



Aktivitet Datum Ålder Bolltyp Kostnad Antal 
spelare

Antal 
banor

Anmälan

Sign-in Junior 
Fartfyllda drills och poängspel för alla!

Varje torsdag  
16.00-17.00

Fr. 10 år Maxi (grön) - Gul 125 kr 32 4 Lista på läktaren 30 minuter 
innan starttid.

Fredagsspel 
Träning, roliga spelformer & pizza!

11/3, 8/4, 22/4 
18.00-20.00

10-18år Maxi (grön) + Gul 150 kr 32 4 Via mail, se hemsida under 
flik Fredagsspel.

Tjejkväll 
Social tennis & roliga  
spelformer för tjejer.

19/2, 18/3, 15/4, 
13/5 

18.00-20.00

10-18år Maxi (grön) + Gul 16 2 Via mail, se hemsida under 
flik Fredagsspel.

Klubbmästerskap inne 5/2-14/2 Fr. 7 år Skum - Maxi (grön) - Gul Ingår för 
juniorer i SLTK

Obegr. 4 Matchi

IF SO Tour Maxi 
(extern tävling på SLTK)

12/3 8 – 10 år Maxi 
(grön)

160 kr Obegr. 4 Tentour via nätet 
www.tentour.se

Sportlovsläger 
SLTK Camp

Vecka 9 
10.00-16.00

Alla Alla 1300-2100 kr 
beroende på 

ålder / speltid

48 4 Information & Anmälan via 
utskick 

 (e-post).

Påsksmashen 28/3 Alla Gul 300 kr/lag Obegr. Information & Anmälan via 
utskick (e-post).

Klubbmatch vs. LTK 9/4 
ca 17.00-21.00

Alla Maxi (grön) + Gul 16-32 4

Clay Open 
Sanktionerad  tävling på SLTK

20/5-6/6 Fr. 7 år Maxi (grön) + Gul 300 kr / klass Obegr. 3 Ute (4 
inne som 
reserv)

Tentour via nätet 
www.tentour.se

Sommarläger 
SLTK Camp

Preliminärt vecka 
24, 25, 26, 32, 33 

Alla Alla 32 Inbjudan + anmälan via e-
post.

Klubbmästerskap ute 19/8-28/8 
29/8-4/9 Reservtid

Fr. 7 år Maxi (grön) + Gul 300 kr / klass Obegr. 3 Ute (4 
inne som 
reserv)

Tentour via nätet 
www.tentour.se

Junioraktiviteter 2016



Har du synpunkter som förälder?
Det finns ibland en rädsla hos tennisföräldrar som har synpunkter på träningen som grundar  
sig i att man inte vill vara den där jobbiga pappan eller mamman som ifrågasätter eller ställer krav.  

Här på SLTK välkomnar vi alla frågor och synpunkter från föräldrar. För oss är det viktigt att vi har en bra, öppen dialog och du 
kommer alltid få ett bra bemötande och svar på dina frågor, men vi ber om några saker i gengäld av dig. 

• Respektera vår arbetsplats. Kontakta tränaren via mail eller telefon (nås lättast 10.00-13.00). Vi har oftast fullt upp mellan 
14.00-19.00 och hinner tyvärr inte prata i korridoren. Det går även bra att boka tid för ett möte på kansliet. 

• Vänd er i första hand direkt till den som ärendet gäller. En kontaktlista finns på infotavlan och hemsidan. 

• Gå ej in på banan vid träning eller mellan lektioner. 

• Trevlig ton.  

Vi jobbar för en bra klubb - tillsammans. Klubbkänsla skapas av en positiv attityd från alla som vistas på vår klubb, tränare, 
personal, elever och föräldrar som ett team. Du kan få svar på många frågor redan nu genom att kolla vår hemsida: www.sltk.se 
eller läsa igenom infotavlan på klubben.  


