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• Har inte Facebook och inte mina föräldrar heller 

• Och tydligt på hemsidan. Den är litet svårnavigerad. 

• men ni borde se över ert milsystem för utskick. Till 
vem dessa går. Vi får mail från er så man inte vet vem 
det är det gäller ( har flera barn i klubben i olika 
åldrar) 

• Hemsidan ska vara huvudkanalen kompletterat med 
mail och TV-skärmar beroende på vilken information 
det är. Tycker även det är bra med en fysisk 
anslagstavla i hallen/utebanorna där bara det allra 
senaste/viktigaste publiceras 

• Använder både mail, fb och hemsidan, men mail är 
säkrast att det går fram. 

• Alla är/vill inte vara med på FB eller Insta 

• Mail för viktiga saker och Facebook i övrigt. Toppen 
som det är nu. + lite inspiration i hallen typ som en 
anslagstavla med tv-skärm etc är också jättebra 

• Även gärna skärm eller dylikt på klubben 

• Gärna mejl men bra med instagram, skärm och 
hemsida som komplement 

• Kombination av hemsidan och mail 

• Kan ta information via olika kanaler. Beror på vad det 
handlar om.



• Bökigt att bli medlem med lång svarstid från kansliet 
och strul med fakturor och MATCHi, men därefter 
flyter det på bra. 

• Information om minitennis (start etc) kan bli 
tydligare. Saknar info om uppspel till tennisskolan. 

• Lagom antal utskick på mail 

• Bättre för vuxna än för minitennisen 

• Fel information om knattetennisen vecka 8 (innan 
sportlovet) 

• Bra om mail kan riktas bättre till resp målgrupp, 
junior, senior etc 

• Gärna mail om det finns lediga tider att boka samma 
dag, kommande dag



• Är nybörjare så är ute efter tillfällen som leds av 
tränare och som är kostnadseffektiva. Sign-in är 
perfekt  

• Bra för klubben och medlemmarna om det aktivt 
informeras om när det finns gott om lediga tider. 

• Tränarledd träning på kvällstid 

• Divisionsspelet ser jag som klubbtävling 

• Öppen butik och servering alla tider, tillgängliga 
tränare olika tider. Idag är inget öppet kvällar och 
helger vad jag vet. Trevligt att kunna prata med 
tränare när man är där och spelar. Gäller både hall 
och utomhus. 

• Allt fungerar bra som det är just nu 

• Kul och bra att kunna boka mer tider 

• Är mycket nöjd med nuvarande info 

• Sign in för hög/elit nivå, finns inte idag 

• Känns som viktigt att få tillbaka så fler deltar i KM 
och tävlingar för att bibehålla god stämning 

• Vore kul med tennisfys tidig morgon (sign-in) 

• Mer seniorträning på kvällstid 

• Sign-in bara för enbart låg nivå behövs. Man vågar 
inte delta mer eftersom mellannivåerna verkar inte 
uppskatta när man har lägre nivå ("sura miner"). 

• Men prio är barn/ juniorträning därefter vuxen tid 

• Mail om att det finns lediga tider samma dag eller 
kommande dagar är bra!



• Bra som det är 

• trist att det inte redan skett. Väldigt viktigt att detta 
görs! 

• Det känns helt självklart om finansieringen fungerar 
och efterfrågan finns. Underbart om en utbyggnad 
görs av tennisspelare för tennisspelare och inte som 
dagens hall med tvärgående balk mitt över banan. 

• absolut!!!! 

• Självklart, det är hopplöst att hitta tider  

• Var med och finansierade förra gången. Allt blir bra 
till slut. Kör på. 

• Absolut så att vi får fler tider att spela på 

• Se till att bygga klubbkänslan så att det kan bli ett 
härligt ställe för hela familjen att hänga på 

• Absolut vore bra med en uppvärmningsvägg som 
inte ligger på en bana 

• Det behövs absolut. Efterfrågan är för stort. Finns 
nästan aldrig lediga banor, svårt att komma in på 
tränartider, tennisskola etc. 

• Absolut ! Hög efterfrågan på innerbanor  

• Givetvis beroende på kostnad etc.



• Anläggningen ska vara tillgänglig för alla på lika 
villkor. 

• Återgå till att abonnemangstider måste bekräftad, 
annars frigörs den för bokning. För mycket tomma 
banor på abonomangstider nu 

• För många betyder det mycket att ha en fast tid i 
veckan. Om det är ett stort problem, flytta 
abonnemangen till mindre attraktiva tider. 

• Det är lättare att socialt hålla igång ett spel om man 
vet att det är en regelbundenhet i det. 

• Självklart, varför ska vissa personer av historisk hävd 
prenumerera på tider, ibland t.o.m de bästa tiderna. 
Helt omodernt! 

• Jag/vi finansierade/möjliggjorde hallarna mot att få 
abb.tider. de skall självklart vara kvar. Gärna med en 
kapitalinsats. 

• Tycker fokus ska vara att straffa de som inte utnyttjar 
tiderna generellt. Abonnenamang är en bra form som 
jag tycker ska vara kvar.  

• Fler banor så att man öka tillgänglighet är bättre 
lösning 

• Bra att kunna boka återkommande aktivitet 

• Det skulle vara mer rättvist för alla medlemmar! 

• Våra grupper måste få fortsätta!!

SLTK ska avskaffa de fasta abonnemangen som istället 
blir till strötider som kan bokas av alla medlemmar.



• Funkar om man tar bort alla fasta tider. Alternativt sätter man regler att 
man bara kan ha 1h bokat per prime time, men andra timmar kan bokas. 

• Jag tycker två timmar åt gången kan vara lämpligt 

• 2-3 mer rimligt 

• Två är bra 

• Tycker 2h är mer rimligt 

• Jag ser det som supernegativt att bryta upp möjligheten till att ha kvar 
abonnemang då det ger en gemenskap, fasta och trygga inkomster till 
klubben och ger en kontinuitet i spel och samvaro som annars kommer 
försvinna. 

• Det bör vara 2-3 timmar som kan bokas samtidigt 

• Det bör vara en spärr men 1 timme är för snävt. 

• " timmar tycker jag är bra, om man ibland vill spela lite längre och/eller är 
fler. 

• Tävlingsjuniorer bored få boka mer 

• Ser både för och nackdelar  

• Uppskattar att kunna spela spontant så mkt som möjligt. Samt bra med 
full beläggning. 

• Jag tycker två timmar borde gå bra. Sedan om man vill ordna en 
kompistävling eller så tycker jag klubben ska kunna hjälpa till och göra 
undantag så att man t ex kan boka två banor för två timmar 

• Kanske 2-3 tider typ golfen 

• Att begränsa antal bokningar är bra, men 1 tim åt gången är för lite. 

• 1h funkar bara om allt är strötider, juniorer bör kunna boka mer, 1h prime 
time ok, men fler om morgon el fred kvällar 

• Uppmuntrar bara till kreativitet i bokningsförfarandet 

• Maxa till 2 eller kanske 3h 

• Kan man hitta en mitt-emellan variant? Dvs att man kanske kan boka 2 
timmar åt gången. Idén om större likviditet är dock mycket god. 

• Två är lite, vill inte har färre 

• En timme är väldigt lite, någon maxgräns är bra 

• Möjlighet att boka flera tider kunde vara ett alternativ till kontraktstiden 

• Prova och se om det blir bättre. Annars är 2h att föredra 

• hellre 2-4 tider för vuxna/ fler för tävlingsgruppen 

• Tävlingsgruppen och utv gruppen borde få boka fler 

• På icke attraktiva tider borde det gå att boka två timmar på rad. 

• Något liknande fast med 2 timmar max vore bättre, tror jag. 

• Kanske i alla fall kunna boka två timmar

Vissa klubbar har ett system där en medlem endast kan boka en 
strötimme åt gången. Detta ökar ”likviditeten” på bantider och gör det 
enklare att hitta en tid som passar.



• Borde vara öppet under hallens öppettider. 

• borde ha öppet på lov då det är läger 

• Jag ifrågasätter värdet kontra kostnaden för 
Caféet på exempelvis helgerna. Oftast sitter det 
bara en person där utan att det säljs varor som 
finansierar den anställde. Jag är positiv till att 
caféet är öppet under alla tider som det bär sig 
ekonomiskt annars inte. 

• Inte varit så mkt i hallen på länge, men tidigare 
har det inte varit så mkt öppet på kvällar och 
helger när många spelar. Gäller även avsaknad av 
shop och tränare på plats att prata med. Tycker 
att det kanske skulle vara bättre med fristående 
företagare/entreprenörer som tränare och 
innehavare av shop (fungerar normalt bäst så på t 
ex golfklubbar). 

• Chloe är fantastisk 

• Fantastiskt café och Chloé är makalös 

• Gärna längre tider. Enklare om banorna blir fler. 

• Kväll och helger viktigt 

• Tiderna är lite oklara tycker jag, trist att inte veta 
om man kan få tag i bollar när man ska spela 

• Visst önskar man ibland längre öppettider men 
man har förståelse att det inte gå med så få 
banor/få spelare. 

• Längre öppettider



• Korv med bröd! 

• Ett normalt café-utbud. D v s hemmagjorda mackor/sallader och 
pajer... 

• Tennisbollar. Shop behövs + mera föreningsliv. Ingen levande hall 
idag 

• ekologisk och nyttiga mellanmål 

• Om caféet fungerar finansiellt så tycker jag att en tittning i utbudet 
skall göras mot hälsosamma men goda mat och dryckesalternativ. 
Skulle kunna vara hälsosamma och goda smoothies mm. 

• Nyttigare alternativ. 

• Har hänt att haft slut på tennisbollar, missat att fylla på lagret 

• sällan öppet när jag är där, så vet inte exakt. 

• öl och vin 

• Mer frukt 

• Barnen älskar cafeet och Cloe är fantastisk med barnen. TACK!!! 
Kanske mer osötade alternativ och vanlig smörgås som inte är 
toast. Yougurt och musli med smörgås och morötter typ 

• Det är tyvärr oftast ungdomsgäng varför det inte känns som ett 
naturligt ställe att ta en fika på i samband med spelande.Â  

• Att personalen var mer engagerad. 

• Strängning och en vanlig bryggkaffe 

• Mer proteindricka, shakes 

• Bake off fika bröd, bättre mellis till barnen , typ overnight oat etc 
dvs med större hälsotänk 

• Fler nyttiga saker! Laktosfria shakes, fler bra barer etc 

• Ja renodla till hälsosammare mellanmål, inte bara bröd, se typ 
Kungliga för inspiration 

• Fler vegetariska alternativ ( hellre kalkon än skinka) kanske 
halloumi / potatisplättar/ keso/ 

• Priserna är för höga 

• Man borde sälja något förutom frukt som är fritt från djurplågeri. 

• Ingen åsikt. Handlar sällan 

• Spelar oftast morgon så inte så insatt i caféets sortiment, säger 
därav pass på denna.



Övriga kommentarer



• Belysningen i taket är fruktansvärt skarp, det var bättre innan  

• Städningen borde vara oftare. Stora vita fläckar på t ex bana 4 borde kunna målas över. 

• shop vore trevligt, mer tillgängliga tränare att snacka med, och träna med, bättre öppettider på cafe, egna företagare för tränare, shop och cafe, mer banor, gärna 
även padel inomhus och utomhus och kanske andra racketsporter (badminton, squash, bordtennis), håll ned timpriser om möjligt, mer klubbliv vanliga tider (kvällar 
och helger). Samordna kanske cafe med hockeyhallen? 

• LED belysningen är så skarp att det är jobbigt, den bör bytas ut! 

• Höj inte timpriser mer, ej sign-in. Det är relativt dyrt som det är för oss medlemmar och för oss som har många barn som går i tennisskola 

• Marcus är fantastisk. Spelnivån och glädjen har ökat enormt sen han kom.  

• De som inte tillhör den spelande gruppen bör inte vara på banorna. Uppvärmning bör ske ute eller i gymmet om man vill börja tidigare än sin timme.  

• Mycket nöjd med allt i klubben! 

• Mycket bra med bastu.  

• Tränarna på minitennisen bör vara mer engagerade. T ex, Ofta startar träningen sent. 

• Informera gärna medlemmarna om att det inte är ok (!) att spotta snus och tuggummi på golvet i hallen. 

• Div Tennisen fungerar dåligt 

• Borde gå att jobba mer aktivt med sponsorer 

• Flytta cafeet till övervåningen utan väggar mot övrigt utrymme , vore grymt! Även vid klubbkvällar för  medlemsmiddagar. 

• Hade varit fint om man kunde jobba på en kultur som är mer "passion för tennis" och gemenskap och mindre "uppvisning". Finns en underliggande stämning som 
delvis är exkluderande.  

• SLTK är en fantastiskt trevlig tennisklubb. Glad att vara medlem. 

• Skapa mer klubbhäng som utomlands med restaurang och bar, som är en utmaning i Sverige och som jag inte direkt har en lösning till 

• Jag tycker att alla gör ett mycket bra jobb och att klubben är duktig på att arrangera många tävlingar, events, läger på loven etc. Tummen upp! :-) 

• Ni måste fixa näten. De är ständigt på fel höjd. Det droppar vatten bla på bana 4. Måste också fixas.  

• Trevlig stämning ! Skulle gärna önska möjlighet till tränare på helgen- men förstår att tränare behöver ledigt. Kanske vill andra tränare coacha på helg? 

• För skarpt ljus, men bra när nivån är sänkt. 

• Lokalen är sliten. Ljuset i taket är för starkt, 240kr/Tim är dyrast av alla hallar jag spelar i ! Varför???? 

• Det är dyr banhyra. Jag tycker taklamporna bländar, de gamla var bättre. 

• Sluta motarbeta trivselgrupperna 

• Heja Saltis!! 

• Cafet borde egentligen vara för de som spelar en lugn spott att sitta i 

• Saknar fler lediga timmar under dagtid och gärna förmiddagar 

• En detalj: dålig lukt på första toaletten, här vill man knappt gå in. 

• Den nya belysningsanläggningen är INTE bra. Jag har förstått att ni har felanmält, men det tar för lång tid. Ljuset är så skarpt att jag (med opererade ögon) blir helt 
bländad, jag ser bara stjärnor i flera sekunder om jag ska slå en hög boll. Jag anser inte att ni kan ta ut fullt pris för timmarna innan detta är fixat. När jag har fått hjälp 
att sänka ljusstyrkan till 80% så fungerar det kanon. Tills problemet är fixat så vore det bra om ni kan skriva en instruktion och ge alla medlemmar möjlighet att sänka 
styrkan.



• Tävlingsgrupperna tar för mycket tid och resurser! Gynnar bara ett fåtal, vi är en breddklubb! 

• bra med enkät 

• Bra jobbat! 

• Sluta juniorträningen kl. 18 = ökad tillgänglighet.  

• Öka träningseffektiviteten på banorna = fler barn på banorna.  

• Öka öppettiderna i caféet och anställ trevlig café-personal.  

• Bygg ut hallen med minst en bana.  

• Fortsätt och gör det otroligt bra arbete som alla ni tränare och personal gör i klubben!!! 

• Barn bör ha möjlighet att komma in i klubben även om de exvis inte bor i Saltis när deras åldersgrupp tas in. 

• Juniorträningen. Öka tillgängligheten för juniorer som vill spela mer även om de inte är i utv.grupp. Fler junior sign in (gärna varje dag).  

• Avskaffar SLTK abbonemangstiderna omöjliggörs planerat veckospel liknande dagens trivselgrupper. SLTK gör ett strategiskt beslut i 
sådant fall där en av tre bärande ben sågas av? Tävlingsinriktning och juniorträning behålls på bekostnad av föräldrar och äldre 
medlemmar.  

• Tycker det borde komma information om när ens barn kan börja tävla, vart barnet befinner sig i utvecklingen. Nu vet man i stort sett 
ingenting vilket är tråkigt både för barn och föräldrar. 

• Laga/byt ut näten mellan banorna ! Bollar går över till annan bana särskilt vid hörnorna 

• Det är viktigt med en större känsla bland såväl medarbetare som medlemmar att värna om klubbens faciliteter. Om vi börjar med entrén 
utanför så ser den ganska risig inte speciellt fräsch och inbjudande ut. Det är sedan viktigt att det är rent och snyggt i entré, café, i 
omklädningsrummen, på toaletterna, i bastun, på banorna och på läktaren. Byt successivt ut allt som är trasigt och visa hallen den omsorg 
som den är värd och som om det vore vårt egna hem. Idag är det ofta ganska sjaskigt, smutsigt, trasigt och ofräscht. Den gröna 
beväxtligheten på fasaden till vänster om entrén bör också tas bort. En annan viktig sak är att klubben agerar hållbart så längt det är möjligt 
och börjar källsortera. Ett bra och enkelt exempel är uppmana alla medlemmar och tränare att samla alla bollrör på en plats och att dessa 
sedan, när det tömts på bollar, läggs i plaståtervinningen runt hörnet. Aluminiumlocken bör läggas i metallåtervinningen då aluminium är 
den metall som kräver mest energi vid tillverkningen. Nu ger vi gemensamt gärdet för ett mer omsorgsfullt agerande och med omvårdnad 
om våra potentiellt fina anläggningar. Varma kramar till Er alla och alla medlemmar.  

• Det vore roligare med mer varierade upplägg på träningarna. 

• Mitt intryck är att det är en god stämning i klubben 

• Damtoaletten "hakar sig" vid låsning och upplåsning, vilket gör att jag hellre går på den stora/herrarnas. 

• Mycket bra med den nya belysningen! 

• Vi borde hittas sätt att hjälpas åt att hålla utrymmena rena och fräscha. 

• Bra kvalitet på utebanorna! 

• Bra med samarbetet med Puls & Träning!


