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HEJ MEDLEM, 
 

Hösten 2014 släpptes föreningens första verksamhetsinriktning i modern tappning.  

Vi förändrade träningsgrupperna och fler tränare anställdes, vi anordnade en Davis Cup, 

en Challengertävling och gjorde grymma utbildningsresor för klubbens juniorer, där vi 

starkast minns vår USA-resa. Nu snart fyra år senare är det dags för en uppdaterad 

version av den tidigare verksamhetsinriktningen; en härlig mix av lite lånat, en del 

gammalt och mycket nytt.  En ny verksamhetsinriktning, som är än mer anpassad för 

Jönköpings Tennisklubb, ser dagens ljus våren 2018. 

 

Jönköpings Tennisklubb befinner sig i ett intressant skede på många olika sätt. Bara det 

att föreningen får förtroendet att hålla i stora arrangemang och att dessutom göra det 

med bravur, skapar en härlig historia och det är fantastiskt! Intresset för tennisen ökar, 

och det ser vi främst genom att fler juniorer och vuxna vill börja spela tennis hos oss.  

Färre juniorer och vuxna slutar och fler juniorer väljer tennis till sin idrott. Härligt! Vi vet 

redan att anläggningen RC Arena håller en hög nivå med fyra inomhusbanor i toppklass, 

ett hotell som granne och en restaurang runt hörnet. Inte nog med detta så har vi en 

toppanläggning utomhus med fem grusbanor. 

 

Allt detta gör oss unika på så sätt att vi har allt i våra egna händer. Jag hoppas och tror 

att vi på sikt tillsammans kan bli en ledande klubb inom Svensk Tennis. Vi jobbar efter 

förbundets riktlinjer, genom utbildningar och samarbeten med Ready Play Akademin och 

andra klubbar i Sverige.  

 

Informationen i denna broschyr kommer att ge dig som medlem en inblick hur vi i 

Jönköpings Tennisklubb kommer att arbeta under åren 2018-2020. Vi hoppas att du 

kommer att trivas hos oss.  

 

Varmt välkommen till en ny säsong med Jönköpings Tennisklubb! 

 

Nicolás Leiva Martinez, sportchef 

Magnus Darud, huvudtränare 

Christopher Andersson, tränare 

Styrelsen i Jönköpings Tennisklubb 
 

 



4 

 

INNEHÅLL 

 
INTRODUKTION    ÖVRIGT UTBUD 

Om Jönköpings Tennisklubb  5 Egenträning                27 
Organisation   5 Juniorligan                27 
Bakgrund   6 Fysträning                28 
Övergripande verksamhetsinriktning 6 Privatträningar               30               

Syfte och målsättningar  6 Bollmaskin                30
    Tennisstugan                                       31 
 

                                  
HUVUDVERKSAMHETER   PRISER, KALENDER OCH SPONSORER 
Vuxengrupp   9  Priser                32 

Tävlingsgrupp   11  Aktivitetskalender               34 
Utvecklingsgrupp  14 Sponsra Jönköpings Tennisklubb         36 
Utvecklingsgrupp  17 
Maxitennis   19 

Miditennis   22 
Minitennis   25 
  

 
 

 

RACKETCENTRUMS UTOMHUSANLÄGGNING. FEM GRUSBANOR I TOPPSKICK.  



5 

 

OM JÖNKÖPINGS TENNISKLUBB 

 

Klubben bildades år 1903 som JTK, Jönköpings Tennisklubb, och är en av landets äldsta 

klubbar. En av de stora initiativtagarna till klubben var syskonen Hay som dessutom var 

huvudägare i vad som allmänt kallades för Tändsticksfabriken. Även i Huskvarna fanns 

intresse för tennisen och 1924 bildades HTS, Huskvarna Tennissällskap.  

 

2011 beslutade klubben att göra ett namnbyte och återgick då till det ursprungliga namnet 

Jönköpings Tennisklubb. Klubben bedriver sin verksamhet på RC. Det finns fyra 

inomhusbanor och fem grusbanor. Föreningen erbjuder träningar från knattar till vuxna.  

 

ORGANISATION 

 

STYRELSE 

Håkan Carebro   Ordförande 
Svante Malmqvist   Sekreterare 

Ingemar Dolk   Kassör 

Amra Sofradzija   Ledamot 

Åsa Löfgren    Ledamot 

Jens Claesson   Ledamot 

Bengt Johansson   Ledamot 

 

TRÄNARSTAB 

Nicolás Leiva Martinez   Sportchef 

Magnus Darud   Huvudtränare 

Christopher Andersson   Tränare 
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BAKGRUND 
 

Årets verksamhetsplan har utarbetats utifrån rekommendationer från Svenska 

Tennisförbundet. Syftet med verksamhetsplanen är att ange grunder, principer och mål 

för verksamheten samt att beskriva klubben, arbetssätt, organisation, träningar samt 

seriespel och cuper. På detta sätt vill vi skapa en tydlig och hållbar grund för klubbens 

utveckling. 

 

 

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING 
 

 Klubben skall verka för tennissportens utveckling i Jönköping.  

 Öka antalet medlemmar i föreningen. 

 Bredd i verksamheten, från juniorer till veteraner. 

 Utveckla föreningen och ha en plan för framtiden.  

 Genomföra och synliggöra sporten i media. 

 Organisera tävlingssystem på ett sätt som gagnar sportens utveckling.  

 Tillhandahålla stöd och aktiviteter som skapar förutsättningar för elitframgång.  

 Utbildning för spelare, föräldrar och anställda.

  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR 
 

BARN- OCH UNGDOMSFRÅGOR 
 En svensk modell för mini-, midi- och maxitennis (Play & Stay). 

 Erbjuda läger för de olika nivåerna. 

 

TÄVLINGSFORMER 

 Arbete med tävlingar på hemmaplan för olika nivåer. 

 

JÄMSTÄLLDHET 

 Sträva efter jämn fördelning mellan pojkar och flickor bland medlemmarna. 
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MARKNAD/KOMMUNIKATION/PR/MEDIA 
 Utforma en varumärkesplattform och kommunikationsstrategi, som dels svarar 

mot organisationens behov och dels utgör en grund för intäktsdrivande 

marknadsinitiativ. Utveckla nya sponsorsamarbeten. 

 

TÄVLINGSVERKSAMHET OCH EVENEMANG 
 Organisera och administrera tävlingssystemet med målet att det ska vara 

tillgängligt, roligt och utvecklande att spela tävlingstennis. Särskilt fokus läggs på 

de tävlingsformer som barn först kommer i kontakt med inom vår idrott.  

 Tävlingsformer och seriespel ska finnas tillgängligt för alla nivåer och åldrar.  

 

UTBILDNING 
 Tränarutbildning skall erbjudas till klubbens tränare. 

 Funktionärsutbildning skall erbjudas till medlemmar som i sin tur skall användas i 

klubbens tävlingar. 

 

SERVICE 

 Tillhandahålla god service till medlemmarna. 

 Medlemsregister. 

 Bygga en effektiv organisation och en positiv arbetsmiljö. 

 Tennisen är en del av idrottsrörelsen och skall verka för att påvisa idrottens 

betydelse och roll i samhället. 

 Föreningen skall ha en ekonomi i balans och en god framförhållning för att kunna 

säkra de ekonomiska förutsättningar som krävs för att genomföra verksamheten.
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RC SPORTS & BUSINESS  UNDER LÄNSFÖRSÄKRINGAR JÖNKÖPING OPEN. EN ITF-TÄVLING SOM BARA VÄXER.  
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VUXENGRUPP:  
SYFTE OCH 

MÅLSÄTTNING 
 

Det huvudsakliga målet för vuxenträning 

är att ge tennisintresserade vuxna  

möjlighet att lära sig tennisspelet, allt 

efter egen förmåga och intresse. I 

vuxenträningen kommer du att lära dig 

att förbättra de olika tennisslagen samt  

lära dig spelregler i singel- och 

dubbelspel. Under ett träningspass ska 

varje person ges möjlighet att få 

individuell instruktion utifrån sina behov. 

Vuxentennisen delas in i grupper med 

syfte att i största möjliga mån vara så 

jämspelta som möjligt.  

 

TRÄNINGSGRUPPER 
 Nybörjargrupp 

 Fortsättning 

 Fitness 

 Xpress 

 Lunchtennis 

 Frukosttennis 

 

Nybörjargrupp:  

22 pass (60 min) avgift 2,700 kr + 

medlemskap/år 300 kr. 

Denna kurs är för dig som aldrig spelat 

tennis tidigare eller för dig som spelat 

själv men aldrig gått någon kurs innan 

och vill lära dig teknikgrunderna för att 

på så sätt kunna utveckla sin tennis på 

bästa sätt. Vi tränar på tekniken i 

grundslagen och serve samt lätta 

poängspel. 

 

Fortsättningsgrupp:  

22 pass (60 min) avgift 2,700 kr + 

medlemskap/år 300 kr 

För att gå fortsättningskursen krävs att 

du har genomgått nybörjarkursen eller 

har motsvarande kunskaper i tennis. 

Detta är en fördjupningskurs i 

grundslagen och det tillkommer volley 

och smash samt rörelseschema. 

 

Fitness:  

22 pass (90 min) avgift 3,700 kr + 

medlemskap/år 300 kr 

Detta är en kurs för dig som har spelat 

ett antal år och vill komma i form eller 

vill bibehålla god fysisk hälsa. Träningen 

bedrivs i ett högt tempo. Det är även med 

poängspel och teknikträning i kursen. 

 

Xpress:  

10 pass (60 min) avgift 1,500 kr + 

medlemskap 300 kr 

Detta är en kurs för dig som är 

nybörjare som vill snabbt komma igång 

med din tennis. Syftet är att man ska lära 

sig tennisens grunder på kort tid samt 

hur man ska slå slagen och hålla i racket 

i samtliga slag samt kunna regler i 

tennis. Träningen utgår från spelet på 

liten bana i början och inlärning sker 

utifrån detta.  
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Vi går även igenom grundläggande teknik 

i tennisslagen samt olika poängspel. 

 

Lunchtennis:  

22 pass (60 min) avgift 2,200 kr + 

medlemskap/år 300 kr 

Träningsupplägget utgår från mycket 

spel med varandra och spelövningar och 

vissa i högt tempo. Vid varje 

träningstillfälle avsätter tränaren en del 

av timmen till grundslag, serve och 

volley. Vi avslutar med poängspel i olika 

former.  

 

Frukosttennis:  

18 pass (60 min) avgift 1,950 kr + 

medlemskap/år 300 kr 

Träningsupplägget utgår från mycket 

spel med varandra och spelövningar och 

vissa i högt tempo. Vid varje 

träningstillfälle genomförs matning för 

att få upp pulsen för att sedan gå över 

mot spelövningar och poängspel.  

 

 

ÅLDER 

18 år och äldre. 

 

HUVUDMÅL 

Ge vuxna möjlighet att lära sig 

tennisspelet, allt efter egen förmåga och 

intresse. 

 

AKTIVITETER 

Trivseldubbel under höst och vår 

(kostnadsfritt) 

Vuxenläger 

 

FÖRMÅNER 
Medlemskap i RC Club utan kostnad 

(värde 1.500kr) 

Specialpris på 10-kort 

 

ANSVARIG 

Magnus Darud. 
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TÄVLINGSGRUPP:  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

I tävlingsgruppen tränar juniorer med hög spelstyrka som brinner för att träna och tävla. 

SVTF proffslista är en viktig del i juniorens dagliga träning och tränas på att följa den. 

Junioren, tillsammans med sin förälder, ansöker själva om en plats till tävlingsgruppen. 

En avstämning gällande fys, tävling, dömning och föräldraengagemang görs i mitten och i 

slutet av varje termin. Uppfyller man inte kraven hänvisas spelaren till en annan 

träningsgrupp som är mer passande.   

TENNISTRÄNING 

6-10 timmar/vecka inkl egenträning. 

 

TÄVLINGAR 

Minst 6 tävlingar/termin. 

Representerar klubben i seriespel. 

Närvarar på matchträning. 

 

FYSTRÄNING  

3-4 timmar/vecka inkl egenfys. 

Erbjuds 1 gemensam fysträning/vecka. 

Gymkort á 500kr/år (ord.pris 2.900kr). 

 

FYSTESTER 

Var 4:e vecka görs konditions- och 

styrketester. Totalt 4 övningar enligt 

förbundets rekommendationer. Vid varje 

test bör resultatet vara bättre eller 

samma som vid det senaste testet.  

 

STADIE 
Pubertal ålder. 

INSTÄLLNING PÅ BANAN 

100 % vid varje träning. 
Medveten om sitt agerande. 

Bra kommunikation med tränaren. 

Vara en god kamrat. 

DÖMNING 

Dömer minst 8 matcher/termin vid 

nationella tävlingar på hemmaplan  

(2 år yngre klasser). 

 

TERMINSMÅL 
4 individuella mål 

(fysik/taktik/tennis/mentalt). 

Individuella samtal med tränare, 

1 gång/termin. 

 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna och 

binder sig att hjälpa till vid minst 4 

tillfällen/termin.                         

 

ANSVARIG 

Nicolás Leiva Martinez.
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TÄVLINGSGRUPP:  

TERMINSPLANERING  

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM INNAN TRÄNING 

2. 5 MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. 5 MIN. STARTFYS 

4. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 

5. EGENFYS INNAN/EFTER TRÄNING (MAX 15 MIN) 

 
AUGUSTI OCH JANUARI  
HUVUDTEMA: GRUNDSLAGSTRÄNING 

 grepp i alla slag 

 förberedelse, rotation, träffpunkt, 

sving och avslut  

 riktningsförändring, cross/rak 

 tempoväxling i bollen 

 säkerhet 

 precision, längd 

 tyngdpunkt, balans 

 slice 
 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI  
HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 offensivt och defensivt spel 

 variation i spelet 

 tempoväxling i bollen 

 taktik, strategi 

 mental träning 

 

 

 
 

 

OKTOBER OCH MARS  
HUVUDTEMA: SERVE, RETUR, VOLLEY, SMASH 

 grepp i alla slag 

 1:a och 2:a serve 

 retur 

 serverörelse (kaströrelse) 

 forehandvolley 

 backhandvolley 

 smash  
 

NOVEMBER OCH APRIL  
HUVUDTEMA: TEMPO I GRUNDSLAGEN 

 splitstep 

 crossover 

 rörlighet i sidled och djupled 

 snabbhet 

 position på banan 
 

DECEMBER OCH MAJ 
HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 offensivt och defensivt spel 

 variation i spelet 

 tempoväxling i bollen 

 taktik, strategi 

 mental träning 
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JSMGRUPP:  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

I juniorsmgruppen tränar juniorer med hög spelstyrka som brinner för att träna och 

framförallt att tävla. Junioren har stora ambitioner med sin tennis och tävlar två 

nationella tävlingar/månad. JuniorSM tävlingarna utomhus och inomhus är självklara 

tävlingar i juniorens tävlingskalender. Det gäller Även SALK och COREM. Är junioren äldre 

är det vinter/sommartouren som gäller samt andra likvärdiga tävlingar som är i fokus.  

 

För att vara med denna grupp ska junioren uppfylla tävlingsgruppens kriterier. Klubben 

bidrar med ekonomiskt stöd under JSM tävlingarna inomhus och utomhus.

 

 

TÄVLINGAR 

2 tävlingar/månad. 

JSM inomhus & utomhus. 

Salk & Corem 

 

 
ANSVARIGA 

Nicolás Leiva Martinez & Magnus Darud 
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UTVECKLINGSGRUPP:  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING   
 

I utvecklingsgruppen tränar många av våra framtida tävlingsspelare. Junioren har 

utvecklat en god grundteknik i grundslag, volley och serve. Även rörelsemönstret är bra 

och tränar på det mentala. En motiverad junior som tycker det är väldigt kul att träna och 

att tävla i tennis. SVTF proffslista är en viktig del i juniorens dagliga träning och tränas på 

att följa den. Junioren, tillsammans med sin förälder, ansöker själva om en plats till 

utvecklingsgruppen. En avstämning gällande fys, tävling, dömning och 

föräldraengagemang görs i mitten och i slutet av varje termin. Uppfyller man inte kraven 

hänvisas spelaren till en annan träningsgrupp som är mer passande. 
 

 

TENNISTRÄNING 

4-6 timmar/vecka inkl egenträning 
 

FYSTRÄNING 

2 timmar/vecka inkl egenfys. 

Erbjuds 1 gemensam fysträning/vecka.  
 

TÄVLING 

Minst 4 nationella tävlingar/termin. 

Representerar klubben i seriespel. 

Närvarar på matchträning. 

 

FYSTESTER 

Var 6:e vecka görs konditions- och 

styrketester. Totalt 4 övningar enligt 

förbundets rekommendationer. Vid varje 

test bör resultatet vara bättre eller 

samma som vid det senaste testet.  
 

INSTÄLLNING PÅ BANAN 
100 % vid varje träning. 
Medveten om sitt agerande. 

Bra kommunikation med tränaren. 

Vara en god kamrat. 
 

DÖMNING 

Dömer minst 5 matcher/termin vid 

nationella tävlingar på hemmaplan  

(2 år yngre klasser). 

STADIE 

prepubertal, pubertal 

träna och lägga grunden för nästa steg  
 

TERMINSMÅL 
2 individuella mål 

(fysik/taktik/tennis/mentalt) 
individuella samtal med tränare,  

1 gång/termin 
 

FÖRÄLDRAR  

Delaktig i någon av kommittéerna och 

binder sig att hjälpa till vid minst 4 

tillfällen/termin.                         
 

ANSVARIG 

Nicolás Leiva Martinez. 



16 

 

UTVECKLINGSGRUPP:  
TERMINSPLANERING 
 

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM INNAN TRÄNING 

2. 5 MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. 5 MIN. STARTFYS 

4. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 

5. EGENFYS INNAN/EFTER TRÄNING (MAX 15 MIN) 

 

 
AUGUSTI, JANUARI OCH MAJ 
HUVUDTEMA: GRUNDSLAGSTRÄNING 

 grepp i alla slag 

 förberedelse, rotation, träffpunkt, 

sving och avslut  

 riktningsförändring, cross/rak 

 tempoväxling i bollen 

 säkerhet 

 precision, längd 

 tyngdpunkt, balans 

 slice 

 

SEPTEMBER, DECEMBER OCH APRIL 
HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 offensivt och defensivt spel 

 variation i spelet 

 tempoväxling i bollen 

 taktik, strategi 

 mental träning 

 
OKTOBER OCH FEBRUARI 
HUVUDTEMA: SERVE, RETUR, VOLLEY, SMASH 

 grepp i alla slag 

 1:a och 2:a serve 

 retur 

 serverörelse (kaströrelse) 

 forehandvolley 

 backhandvolley 

 smash  

 

NOVEMBER OCH MARS  
HUVUDTEMA: TEMPO I GRUNDSLAGEN 

 splitstep 

 crossover 

 rörlighet i sidled och djupled 

 snabbhet 

 position på banan 
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FOTARBETSÖVNING PÅ ETT AV JTK:S SOMMARLÄGER. KLUBBEN ORDNAR OLIKA LÄGER FÖR RESPEKTIVE GRUPP.  
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TRÄNINGSGRUPP: 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING  
 

I träningsgruppen tränar juniorer som vill helt enkelt träna tennis. Junioren kan redan 

spela tennis eller lär sig att spela tennis och tycker det är roligt att just träna. I 

träningsgruppen lär sig junioren det grundläggande inom tennis och kan även härifrån ta 

nästa steg till utvecklingsgrupp. Vi ser gärna att de äldre juniorerna är med i en av 

kommittéerna och engagerar sig i sin förening.  

Junioren, tillsammans med sin förälder, ansöker själva om en plats till 

utvecklingsgruppen. 

TRÄNING 

1-3 timmar/vecka. 

 

BANA/BOLL 

Maxibollar. 

100 % bollar. 

 

KOMMITTEER 
Domarkommitté. 

Tränarkommitté. 

Tävlingskommitté. 

 

STADIE 

Prepubertal. 

Pubertal. 

 

 

ANSVARIG 

Magnus Darud. 
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MAXITENNIS-TÄVLING:  
SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

 

Maxitennis-tävling är sista steget innan junioren går in i nästa fas (utvecklingsgrupp). 

Junioren spelar med lite mjukare bollar (maxiboll) och tävlar regelbundet. Viktiga inslag i 

tävlingen är maxitouren, seriespel och matchträning. Träningarna speglas av mycket 

teknikträning (enligt teknikboken) samt matchinslag. SVTF proffslista är en viktig del i 

juniorens utveckling och tränas på att följa den. Junioren, tillsammans med sin förälder, 

ansöker själva om en plats till maxitennis-tävling. En avstämning gällande fys, tävling, 

föräldraengagemang görs i mitten och i slutet av varje termin. Uppfyller man inte kraven 

hänvisas spelaren till en annan träningsgrupp som är mer passande.   

TENNISTRÄNING 

Spel 2-4 gånger/vecka. 
 

BANA/BOLL 

Maxibollar & 100% bollar/helbana. 
 

FYSTRÄNING  

1/veckan fysträning med klubben (hög närvaro) 

Uppvärmning/nedvarvning enligt program. 
 

FYSTESTER 

Var 8:e vecka görs konditions- och styrketester. Totalt 5 övningar enligt förbundets 

rekommendationer. Vid varje test det ske en liten utveckling.  

TÄVLING 

Nationella tävlingar 1/månad. 

Maxitouren/seriespel/matchträning. 
 

STADIE 
Prepubertal. Träna och lägga grunden för nästa steg. 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna och hjälpa till vid minst 2 tillfällen/termin. 

ANSVARIG 

Christopher Andersson & Magnus Darud. 
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FYSTRÄNING ERBJUDS VARJE VECKA. KONDITION, KORDINATION, BALANS OCH STYRKA ÄR VAD VI TRÄNAR PÅ.  
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MAXITENNIS-TÄVLING: 
TERMINSPLANERING 
 

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM 

2. 5MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. FYSTRÄNING VID VARJE TRÄNING 5 MIN 

4. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 

5. NEDVARVNING & STRETCHING EFTER VARJE TRÄNING 
 

 
 

AUGUSTI, MAJ OCH JANUARI  
HUVUDTEMA: GRUNDSLAGSTRÄNING 

 grepp i alla slag 

 förberedelse, rotation, träffpunkt, 

sving och avslut  

 riktningsförändring, cross/rak 

 tempoväxling i bollen 

 säkerhet 

 precision, längd 

 tyngdpunkt, balans 

 slice 

 

SEPTEMBER, APRIL OCH DECEMBER 
HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 offensivt och defensivt spel 

 taktik, strategi 

 

 
 

SEPTEMBER, FEBRUARI OCH 

NOVEMBER  
HUVUDTEMA: SERVE, RETUR, VOLLEY, SMASH 

 grepp i alla slag 

 1:a och 2:a serve 

 retur 

 serverörelse (kaströrelse) 

 forehandvolley 

 backhandvolley 

 smash  

 

OKTOBER OCH MARS  
HUVUDTEMA: TEMPO I GRUNDSLAGEN 

 splitstep 

 crossover 

 rörlighet i sidled och djupled 

 snabbhet 

 position på banan 
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MAXITENNIS 
SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Maxitennis är sista steget innan junioren går in i nästa fas (Maxi-tävling, träningsgrupp 

eller utvecklingsgrupp). Junioren spelar med lite mjukare bollar (maxiboll) och provar på 

att tävlingsspela. Viktiga inslag i tävlingen är maxitouren, seriespel och matchträning.  

 

Träningarna speglas av mycket teknikträning (enligt teknikboken) samt matchinslag. SVTF 

proffslista är en viktig del i juniorens utveckling och tränas på att följa den. Junioren, 

tillsammans med sin förälder, ansöker själva om en plats till maxitennis.  

 

TENNISTRÄNING 

 1-2 gånger/vecka. 
 

BOLL 

Maxibollar  
 

FYSTRÄNING  

1/veckan fysträning med klubben (valbart) 

Uppvärmning/nedvarvning enligt program. 
 

TÄVLING 

Maxitouren/seriespel/matchträning. 
 

STADIE 
Prepubertal. Träna och lägga grunden för nästa steg. 

 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna och hjälpa till vid behov. 

 
ANSVARIG 

Christopher Andersson & Magnus Darud. 
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MAXITENNIS: 
TERMINSPLANERING 
 

TRÄNINGEN PÅBÖRJAS MED GEMENSAM UPPVÄRMNING FÖR ATT FRÄMJA DE FYSISKA KVALITÉERNA SAMT 

BOLLKÄNSLA (KASTA OCH FÅNGA BOLL, SKUGGTENNIS, BOLLKONTROLL MED RACKET).  

TRÄNINGEN AVSLUTAS MED SNABBHETSÖVNING ELLER REAKTIONSÖVNING  

 

 

 

AUGUSTI, JANUARI OCH APRIL 
 teknikträning 

 säkerhetsträning grundslag 

 spelövning 

 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI 
 serveträning 

 grundslag i rörelse 

 spelövning 

 

OKTOBER OCH MARS  
 grundslag 

 volleyträning och nätspel 

 

NOVEMBER, DECEMBER OCH MAJ 
 serveträning 

 matchträning, säkerhet/grundslag 

 rörelsemönster på banan 

 taktik, hur vill vi spela (beroende på ålder och tenniskunskap) 
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MIDITENNIS: 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Miditennis är steget efter minitennisen. Junioren spelar med midibollar och börjar lära 

sig att spela med lite högre nät och större bana (midibana). Mycket lek och inslag av 

grundläggande teknikträning enligt teknikboken. Fokus på koordination, grundslagen samt 

serven. Många av övningar görs med och utan rack. Upplägg enligt cirkelträning.  

Uppflyttning från minitennis till miditennis gör utav ansvarigtränare och sker vid 

terminsstart.   
 

 
TENNISTRÄNING 

Spel 1-3 gånger/vecka. 

 

BANA/BOLL 

Midibollar/midibana. 

 

TÄVLING 

Matchträning. 

Midi-touren. 

 

STADIE 

Prepubertal. 

Träna och lägga grunden för nästa steg, maxitennis. 

 

ANSVARIG 

Christopher Andersson. 
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MIDITENNIS: 
TERMINSPLANERING 
 

TRÄNINGEN PÅBÖRJAS MED GEMENSAM UPPVÄRMNING FÖR ATT FRÄMJA DE FYSISKA KVALITÉERNA SAMT 

BOLLKÄNSLA (KASTA OCH FÅNGA BOLL, SKUGGTENNIS, BOLLKONTROLL MED RACKET).  

TRÄNINGEN AVSLUTAS MED SNABBHETSÖVNING ELLER REAKTIONSÖVNING  

 

 

 

AUGUSTI, JANUARI OCH APRIL 
 teknikträning 

 säkerhetsträning grundslag 

 spelövning 

 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI 
 serveträning 

 grundslag i rörelse 

 spelövning 

 

OKTOBER OCH MARS  
 grundslag 

 volleyträning och nätspel 

 

NOVEMBER, DECEMBER OCH MAJ 
 serveträning 

 matchträning, säkerhet/grundslag 

 rörelsemönster på banan 

 taktik, hur vill vi spela (beroende på ålder och tenniskunskap) 
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MINITENNIS FÖR DE YNGRE BARNEN. PÅ BILD: MINITENNISTÄVLINGEN IF ISO TOUR. 
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MINITENNIS: 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Minitennis fokuserar på social samvaro, lek, koordination, bollvana och grunder i 

tennisteknik. Tränaren visar hur olika moment ska genomföras och ett antal pedagogiska 

träningshjälpmedel används, till exempel mjuka tennisbollar, ballonger, ringar samt 

tennisbana anpassad för ålder och nivå. Vissa månader är barnen på en bana med sin 

ansvarige tränare och lär sig grunderna. Vissa månader gäller temastationer där barnen 

provar på olika stationer. På så sätt får barnen lära sig mycket under sin timma.  

 

Minitennisgrupperna indelas efter ålder och nivå. Målet är att ha så jämspelta grupper 

som möjligt. Varje träningspass omfattar ett flertal varierade övningar och inleds och 

avslutas i positiv anda. Ambitionen är att barnen ska känna att träningen har varit rolig, 

stimulerande och att de har lärt sig något nytt. Efter varje termin lyfts de spelare som 

anses mogna och redo till tennisträning på stor bana och hårdare boll (miditennis). 

 

Utöver de ordinarie träningspassen erbjuds deltagarna även möjlighet att medverka i IF 

ISO Tour, en klubbtävling där barnen som tränar minitennis får spela korta matcher mot 

varandra. 

 

 

TENNISTRÄNING 

1 gång/vecka (60 minuterspass). 

 

BANA/BOLL 
Minitennisbana och nät. 

Skumbollar samt midibollar. 

 

ÅLDER 

4-10 år. 

 

ANSVARIG 

Christopher Andersson.
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MINITENNIS: 

TERMINSPLANERING 
 

 
 

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. GEMENSAM UPPVÄRMNING OCH UPPROP 

2. GEMENSAMT AVSLUT I FORM AV LEK ELLER POÄNGSPEL 
 

 

 
AUGUSTI OCH JANUARI 

 träffa sin ansvarige tränare och grupp 

 fokus på grundslag  med sin ansvarige tränare 

 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI 
 forehand, backhand, serve, lek, koordinativ träning, poäng  

 

OKTOBER OCH MARS 
 Rörelseträning i samtliga slag och moment 

 

NOVEMBER OCH APRIL 
 fokus på grundslag och serve med sin ansvarige tränare och grupp 

 

DECEMBER OCH MAJ 
 fokus på övningar med poäng, och de barn som är redo för detta spelar korta 

matcher 
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EGENTRÄNING 
 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Få juniorerna att lära sig att ta eget 

ansvar för träning och utveckling av sin 

tennis.   

 

Öva och träna på sådant som tränaren 

har gett instruktioner om. 
 

Som spelare skall du träna minst  

2 timmar i organiserad träning med 

tränare för att få ta del av egenträning.  
 

MÅLGRUPP 

Utvecklings- och tävlingsgrupperna. 
 

KOSTNAD 

Tre spelare på en bana á 800 kr/termin. 

Fyra spelare på en bana á 600 

kr/termin. 
 

 

 

 

MATCHTRÄNING 
 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

Träna på att spela matcher på 

hemmaplan 

Föräldraledd aktivitet 

 

 

MÅLGRUPP 

Midi, Maxi, UG, TG, JSM, VUX 

 

KOSTNAD 

100kr för 2 timmar.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ELSA, FILIPPA, FELICIA OCH TOWA HAR SPELAT MIDITENNIS SOM ÄR STEGET EFTER MINITENNIS. 
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FYSTRÄNING   
 

MÅLGRUPP 
Maxi, UG, TG, JSM 

 

TRÄNINGSTILLFÄLLEN 
TÄVLINGSGRUPP: 1 pass/vecka. 

UTVECKLINGSGRUPP OCH MAXITENNIS: 1 pass/vecka. 

  

 

DROP IN TENNIS  
 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
Erbjuda medlemmarna att spela på egenhand i vissa tider som läggs ut för respektive 

träningsgrupper. 
 

MÅLGRUPP 

Samtliga träningsgrupper och nivåer. 
 

KOSTNAD 

50-100kr beroende på säsong och ålder.  
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PRIVATTRÄNINGAR 

Jönköpings Tennisklubb erbjuder privatträning som ett komplement till den vanliga 

tennisträningen. Samtliga tränare som ger privatlektioner har genomgått utbildning i 

Tennisförbundets regi och har kunskaper inom tennisteknik, pedagogik, inlärningsmetod ik, 

strategi och taktik. Kontakta den tränare som du önskar att träna med och bestäm dag 

och tid. Du bokar tid och betalar i receptionen innan träning.  

OBS! All privatträning görs av anställda tränare i klubben. Banhyra, bollar, bollmaskin och 

tränare ingår. 10-kort gäller ej. 

 

KONTAKTLISTA TRÄNARE 
Magnus Darud    magnus@jonkopingstennisklubb.se 

Nicolás Leiva Martinez   nicolas@rcsport.se 

Christopher Andersson                       christopher@jonkopingstennisklubb.se

                         

PRISLISTA    Medlem Icke medlem 
1 junior (upp till 18 år)   380 kr/t 450 kr/t 

2 juniorer    480 kr/t 550 kr/t 

     

1 vuxen    500 kr/t 550 kr/t 

2 vuxna    750 kr/t 850 kr/t 

3 vuxna    850 kr/t 950 kr/t 

 

BOLLMASKIN 

Det finns möjlighet för JTK:s medlemmar att hyra klubbens bollmaskin. Bokningen görs i 

receptionen och först till kvarn gäller. Ni betalar för hyran av bollmaskinen i receptionen 

och får även nycklar till den. Bollar ingår. OBS! Om tränarna vill använda bollmaskinen till 

klubbträningarna går dessa tillfällen före.   

KOSTNAD      
Medlem     150 kr/t 

TG, JSM    Ingen kostnad  

mailto:nicolas@rcsport.se
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PRISER 

TRÄNINGSPERIODER 

22 träningstillfällen under hösten.   Träningsveckor 34-4 

22 träningstillfällen under våren.   Träningsveckor 5-26 

 

JUNIORER 

Minitennis (18 tillfällen) 60min  1500kr/termien 

Tränarledd träning 60 min  1950 kr/termin 

Egenträning (upp till 3 pers)   800 kr/termin 

Egenträning (4 pers)   600 kr/termin 

OBS! Fysträning ingår i träningsavgiften.  

 

VUXNA (18 ÅR OCH ÄLDRE) 

1 tim/vecka      2700 kr/termin 

1.5 tim/vecka    3700 kr/termin 

MEDLEMSAVGIFTER 

Familj (gäller obegränsat antal inom familj) 500 kr/år 

Senior    300 kr/år 

Junior    250 kr/år 

 

UPPSÄGNING AV MEDLEMSSKAP  

Inför varje terminsstart är det mycket viktigt för oss att veta om ni som medlem avser 

att avsluta ert medlemskap. Ni meddelar oss via mail ifall ni vill avsluta ert medlemskap. 

Inför hösten meddelar ni oss i regel i maj/juni månad och inför våren 

november/december. Meddelar ni inte i tid blir ni ersättningsskyldiga för terminen. 

Information om detta till medlemmarna kommer ut i god tid. Avser ni att fortsätta ert 

medlemskap så behöver ni inte meddela oss. Ni blir då istället automatiskt registrerade 

inför nästa termin. 
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10-KORT 
Som medlem har du möjlighet att köpa  10-kort som du kan använda när du vill under året. 

Erbjudande ges under terminen och köpes av Nicolas.   

TRÄNINGSBOLLAR 

Som medlem har du möjlighet att låna bollar (ej klubbens träningsbollar), För att få 

tillgång till bollarna skall du vara med i någon av kommittéerna (aktivitet/tävling). Nyckel 

till bollskåpet får du i receptionen.  

 

CLUB RC 
Medlemskapet i Club RC ingår kostnadsfritt för alla som spelar minst två gånger i veckan 

samt samtliga som spelar vuxentennis. Är du inte medlem i JTK  kostar medlemskapet 

1.500kr/år. Medlemskapet ordnar du i receptionen.  

Att vara medlem i Club RC innebär bla: 

Fri Parkring, billigare priser på banhyran/gym/lunch. Kaffekort till specialpris, 

medlemsingång m.m.  
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POLICYDOKUMENT & VÄRDEGRUND 

 
Bakgrund 
Detta policydokument har tagits fram av Svensk Tennis Syds styrelse i samråd med 

personal. Vi i Jönköpings Tennisklubb väljer att följa direktiven då föreningen tillhör 

förbundsregionen Tennis Syd. Policydokumentet gäller vid alla arrangemang där klubben 

står som arrangör. Det gäller även all anställd personal och medlemmar i klubben. Ett 

godkännande av innehållet i policydokumentet sker med automatik när vederbörande 

väljer att delta i Jönköpings Tennisklubbs aktiviteter.  

  

Policy för resor 

Beslut har tagits om att alla aktiva och ledare som deltar i vår verksamhet skall på 

största möjlig säkra sätt transporteras till våra arrangemang. Därför gäller detta för den 

som sköter transportfrågorna att beakta detta. Beslutet gäller samtliga tränings- och 

tävlingssammankomster. Vårdnadshavare ger per automatik ett medgivande i och med 

att de tillåter sina barn att delta på något av Jönköpings Tennisklubbs sammankomster.    

  

  

Policy vid försäkringsärende 

Föräldrarnas hemförsäkring gäller alltid som grund för deltagarna och det är den som 

prövas först och främst. Licensförsäkringen gäller under vissa villkor och händelser.  

  

Alkohol och drogpolicy 

Jönköpings Tennisklubb verkar för en drog- och dopingfri verksamhet. Inga 

alkoholdrycker eller tobak skall förekomma bland vare sig ledare, deltagare eller 

medföljande föräldrar i samband med träning, träningsläger, matcher och tävlingar. 

Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur 

alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. 

Detta ställer också krav på klubbens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar 

måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 
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Policy - ledarrollen 

Tränar- och ledarrollen är ett förtroendeuppdrag. Att få vara tränare eller ledare innebär 

ett förtroende som ges till ledarna. Vid alla sammankomster där övernattning sker så 

skall samtliga ledare sova på ett avskilt utrymme. Barnen och ungdomarna skall 

informeras om hur de kan nå ledaren. Det är inget måste att detta boende sker i samma 

lokal som barnen och ungdomarna sover i. Däremot skall ledarnas boende ske i nära 

anslutning. 

 

Policy mot mobbning och sexuella trakasserier 

I Jönköpings Tennisklubb skall alla aktiviteter präglas av glada tillrop och gott 

kamratskap. Det är därför inte acceptabelt med någon form av mobbning eller sexuella 

trakasserier. Misshandel, vare sig den är själslig eller fysisk, är att betrakta som 

mobbning. Vi skall också aktivt motverka att någon känner sig utanför gemenskapen.  

Gäller även sociala medier. Som medlem i föreningen har man skyldighet att rapportera 

in till tränarna ifall mobbning eller något annat olämpligt sker.  

  

Handlingsplan 

I arbetet mot mobbning och sexuella trakasserier betonas följande:  

·       Agera snabbt 

·       Hämta in fakta från båda partner 

·       Informera målsman-ev träffas 

·       Följa upp arbetet 

De som inte följer föreningens antimobbningspolicy skall tillrättavisas och föräldrar 

underrättas samt att denne får ta konsekvenser för sitt handlande. Vilka konsekvenserna 

blir bedöms från fall till fall. 

   

  

Policy - rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla 

sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, 

doping, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Barn 

ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig 

vikten av rent spel. 
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Tävlingsverksamheten 

Tävlingsverksamheten för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till 

kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, samt motverkar utslagning.  Ungdomar som 

satsar på elitinriktad tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper om de 

faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över besluten i frågor som rör 

dessa. 

 

Fadderverksamhet 

För att stäva efter en härlig och givande miljö i föreningen startar vi upp en 

fadderverksamhet. Syftet är att skapa en ”VI” känsla mellan föräldrar och juniorer 

emellan. Praktiskt innebär att tränarna utser faddrar för de yngre juniorerna i 

föreningen. På så sätt lär vi av varandra på ett enkelt och naturlig sätt.  

 

#VAMOSJTK 

Föreningens kärnord är glädje, gemenskap och 100% träning. Vi strävar efter att dessa 

tre kärnord skall genomsyra föreningens dagliga arbete, på och utanför banan. Du som 

medlem uppmuntrar till detta.  

  

 Förälder i Jönköpings Tennisklubb 

 Som förälder till deltagande barn i Jönköpings Tennisklubb bör vi arbeta för:  

 

-Låta föreningens ledare ansvara för ditt barn under träning, träningsläger, matcher och 

tävlingar. Din inblandning kan verka förvirrande för den aktive.  

-Uppmuntra till allsidig och regelbunden träning. 

-Att i idrottsmiljön vara drivande för att etablera och underhålla goda relationer med 

spelare, föräldrar, tränare, domare och tävlingsledare. 

-Att hantera familjens relation till idrotten och inte låta stress eller tidsåtgång påverka 

barnens idrottande negativt.  

-Att alltid uppmuntra mitt barn till att jobba hårt och göra sitt bästa.  

-Att finnas till och stötta de idrottande barnen utan att diskutera de tekniska aspekterna. 

-Att vara en förebild för mitt barn i alla situationer.  

-Seger och framgång inom idrotten får inte bli viktigare för dig själv än för ditt barn.  

-Hjälp ditt barn att planera så att det blir tid för både skolarbete och idrott. 
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UTMÄRKELSER FÖR MEDLEMMAR  
 

HENRIK ATTERSTRÖMS MINNESFOND  

Den 28 september 1990 omkom tennisspelaren Henrik Atterström i en tragisk bilolycka 

utanför Bottnaryd. Till minne av honom har JTK, Racketcentrum samt Henriks föräldrar 

och tennisvänner instiftat en fond. Ur fonden utdelas varje år ett stipendium till en 

juniorspelare i JTK som under året uppvisat god kamratskap, träningsvillighet samt 

sportsligt uppträdande på och utanför tennisbanan. Stipendiet utdelas i samband med 

JTK:s årsmöte. Juryn består av JTK:s chefstränare, tennisskolans tränare samt Henriks 

föräldrar.  

 

 

FAIR PLAY, UTVECKLING, ELDSJÄL 

Utmärkelserna årets fair play, årets utveckling och årets eldsjäl delas ut under 

julavslutningen. Juryn består av klubbens tränare. Samtliga tre utmärkelser är kopplade 

till klubbens riktlinjer och uppmuntrar förbundets direktiv vad gäller anti -mobbning, 

gemenskap och kärlek till idrotten.  

 

ÅRETS FAIR PLAY Junioren visar mycket goda ledaregenskaper på och utanför 

tennisbanan genom att:  respektera alla i sin omgivning oavsett ålder, nivå och kön  

uppvisa ett mycket gott sportsligt uppförande  

 

ÅRETS UTVECKLING Junioren har utvecklats mycket i sin tennis genom att:  alltid 

prestera 100 % och göra sitt yttersta på varje träning  ha en mycket god inställning på 

varje träning  visa på stor utveckling under året  

 

ÅRETS ELDSJÄL Medlemmen har under året gjort det lilla extra för föreningen genom att: 

 ofta ställa upp vid arrangemang  ha en positiv inställning till föreningen 
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KOMMITEER I FÖRENINGEN 

 
Tävlingskommitté 

I denna kommitté engagerar du dig i tävlingar. Du hjälper till vid tävlingar och hjälper 

föreningen att genomföra sina egna tävlingar på hemmaplan.  

Ansvariga kontaktar dig när det behövs hjälp.  

 

Aktivitetskommitté 

I denna kommitté hjälper du till vid diverse aktiviteter, främst ungdomsaktiviteter. 

Det kan vara allt från transport till öppna hus.  

Ansvariga kontaktar dig när det behövs hjälp. 

 

Sponsorkommitté 

I denna kommitté hjälper du föreningen med sponsorer, som kan hjälpa föreningen 

ekonomiskt.  

 

Domarkommitté 

I denna kommitté engagerar du dig lite extra som domare när föreningen arrangerar 

tävlingar. Det kan vara allt från de minsta till linjedomare under en ITF-tävling. Ansvariga 

kontaktar dig när det behövs hjälp. 

 

Tränarkommitté 

I denna kommitté ingår samtliga tränare i föreningen. Du engagerar dig som ledare.  
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SPONSRA JÖNKÖPINGS TENNISKLUBB  
 

I dagsläget har vi ett antal sponsorer som vi stolta bär på våra tävlingströjor samt 

klubboveraller. Som sponsor stöttar du vår ungdomsverksamhet. Vid intresse, kontakta 

oss för mer information. 

  

  

 

 

 

  


