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Allmän information
• Verksamheten som helhet

• Klubbens struktur 

• Träningsmängd

• Viktig info gällande ditt barn

• 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
• En önskan är att alla som börjar spela tennis tränar 

minst 2 gånger i veckan.

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

• All idrott är träning

• Deltagande på aktiviteter



Hur vi tillsammans kan 
effektivisera träningen?
• Packa väskan med alla tennisgrejer.

• Alla som åker med tennisbussen väntar vid grinden när 
de ska hämtas. 

• Äta sin mellis i tennisbussen eller innan träningen på 
läktaren.

• När man kommer till hallen skynda sig med ombyte 
och till samlingen på bana 1. 



Mellispaket

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

• Man köper melliskortet via klubbens matchisida.



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



Aktiviteter

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

• Sommaravslutning – Alla (4/6)

• Lovläger – kolla hemsida/matchi

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





Struktur på banan

• Samling/Uppvärmning alltid på bana 1

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

• Gemenskap och kamratskap



Träningsmetodik

• Play & Stay

• Vi utgår från spelet

• Teknik, taktik, fysik, mentalt

• Bollar och banor för bästa effekt

• Stängt vs Öppet



Smedslättens 
Lawn Tennisklubb
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