
Föräldramöte U11
ORANGE & GRÖN

Smedslättens Lawn Tennisklubb
2023-02-14



Dagens presentation 
• Allmän information

• Aktiviteter

• Struktur på banan

• Träningsmetodik



Allmän information
• Verksamheten som helhet

• Klubbens struktur 

• Träningsmängd

• Motivation

• Informationskanaler



Medlemsantal
• Antal medlemmar: ca 1200 

• Antal juniorer tennisskolan: 438

• Antal juniorer U11: 188



Gruppindelning

Grupptillhörighet bestäms av fyra grundkriterier: egen 
drivkraft, ålder, tävlingsambition och spelstyrka.



Träningsmängd

• Bestäms även av kriterierna vi har; egen drivkraft, 
ålder, tävlingsambition och spelstyrka

• All idrott är träning

• Deltagande på aktiviteter

• Eget spel



Motivation

• Yttre motivation
-Ex. ”Du får en glass om du äter upp maten”

• Inre motivation
-Autonomi
-Samhörighet
-Kompetens

Hur kan vi jobba med motivation?



Material

• Ta med sig till tennisträningen:
• Eget tennisracket, tennisskor, tenniskläder, fylld vattenflaska, hopprep

• Spelarna ska lära sig att ta ansvar för sitt eget material och bära sin 
tennisväska själva.

• Har ni funderingar kring köp av nytt material, fråga gärna! 



Informationskanaler
• Hemsidan

• Instagram: @smedslättenstennisklubb, 
Facebook: smedslättens lawn tennisklubb

• Mejlutskick

• Anslagstavla



Mellispaket
• Alla som vill kan stanna kvar och äta mellis uppe vid 

cafeterian.

• Man köper melliskortet via klubbens matchisida.



Aktiviteter

• Fredagsmys – spelare födda 2014-2016 (20/1, 10/2, 17/3, 28/4, 
26/5)

• Sommaravslutning – Alla (4/6)

• Lovläger – kolla hemsida/matchi

• Externa läger

• Seriespel, So Tour Team

• Klubbmatcher

• Matchspelskvällar – 28/1, 13/5

• Varför är det bra att delta på klubbens extra aktiviteter?



Struktur på banan

• Samling/Uppvärmning tillsammans – skapa gemenskap

• Olika banor och gruppindelningar baserat på kunskapsnivå, 
intresse, ambition, fokus



Videos

• Vuxna spelar stor bana

• Röd vs Gul 

• Röd vs proffs

• Orange – Emma Raducanu





Träningsmetodik

• Play & Stay

• Vi utgår från spelet

• Teknik, taktik, fysik, mentalt

• Bollar och banor för bästa effekt

• Stängt vs Öppet



Tävling/ Matchspel

• Hur börjar man tävla?
• På träning

• På klubben 

• Utanför klubben – kräver licens

• Vad finns det för tävlingar?
• Interna matchaktiviteter – Fredagsmys, klubbmatcher, KM

• Externa tävlingar – SO Tour, sanktionerade tävlingar, seriespel



Smedslättens 
Lawn Tennisklubb
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