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HEJ MEDLEM, 
 

Hösten 2014 blev en händelserik termin. Vi inledde med Länsförsäkringar Jönköping Open 

och fick vara värdar när svenska landslaget möte Lettland i Davis Cup. Damlaget 

debuterade i division 1 och var nära en plats i elitserien. En ny organisation trädde kraft i 

form av två heltidsanställda; sportchef och huvudtränare.  

 

Jönköpings Tennisklubb befinner sig i ett intressant skede på många olika sätt. Först att 

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

bravur. Vi 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 Racketcentrum håller en hög nivå med fyra inomhusbanor och 

fem grusbanor i toppklass, ett gym som granne och en restaurang runt hörnet. Inte nog 

med detta så blir ett hotell klart 2016 i anslutning till anläggningen.   

 

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. Genom förbundet har vi fått 

möjligheten att vara med i Ready Play, ett projekt som Stefan Edberg, Magnus Larsson 

och Carl Hageskog bedriver.   

 

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

Jönköpings Tennisklubb kommer att arbeta under åren 2015-2016. Vi hoppas att du 

kommer att trivas hos oss. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på 

tränarsidan. 

 

Varmt välkommen till en ny säsong med Jönköpings Tennisklubb! 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Nicolás Leiva Martinez 
 

Nicolás Leiva Martinez, sportchef 
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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 Racketcentrum. Det finns 

fyra inomhusbanor och fem grusbanor. Klubben har följande huvudverksamheter: 

vuxentennis, tävlingsgrupp, utvecklingsgrupp (tävling), utvecklingsgrupp, maxitennis, 

miditennis samt minitennis. 

 

ORGANISATION 

 

STYRELSE 

Håkan Carebro   Ordförande 
Amra Sofradzija   Vice ordförande 

Svante Malmqvist   Sekreterare 

Ingemar Dolk   Kassör 

Renata Kalman   Ledamot 

Maja Smajic    Ledamot 

Carl-Henrik Nilsson   Ledamot 

Bengt Johansson   Ledamot 

 

TRÄNARSTAB 

Nicolás Leiva Martinez   Sportchef 

Magnus Darud   Huvudtränare 

Anton Unger    Tränare 

Kristin Andersson   Tränare 

Thomas Nykänen   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 SEB Next Generation-läger. 

 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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POLICYDOKUMENT 
 

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 juniorer 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 ett så 

säkert sätt transporteras till våra arrangemang. Därför gäller detta för den som sköter 

transportfrågorna att beakta detta. Beslutet gäller samtliga tränings- och 

tävlingssammankomster. 

 

POLICYN INNEBÄR ATT: 
Vårdnadshavare ger per automatik ett medgivande i och med att de tillåter sina barn att 

delta på något av Jönköpings Tennisklubbs sammankomster.  Detta innebär: 

 

 Att lånebilens försäkring eller förarens privata bilförsäkring gäller vid transporter 

 

SOM FÖRARE I PERSONBIL OCH MINIBUSS SKA DU: 

 Alltid respektera gällande hastigheter 

 Alltid anpassa körningen på ett trafiksäkert sätt 

 Aldrig ta fler passagerare i fordonet än vad fordonet är avsett för  

 Planera resan så att inte tidsfrist uppkommer 

 Alltid vara nykter och utvilad 

 Alltid använda bilbälte och se till att alla passagerare har bälten påsatta 

 Medverka till effektiva transporter, d v s samåka till läger, träning och tävling 
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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 
Vi vill inom idrottsrörelsen "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur 

kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex 

användandet av droger". Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid 

riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för Svensk Tennis Syds inställning i 

alkoholfrågan.  

 

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.  

 

HANDLINGSPLAN 
Om inte vår policy efterlevs av barn och ungdomar sker följande: 
 

ÅTGÄRD  

Jönköpings Tennisklubb informerar om vikten av att policyn efterlevs och tar 

kontakt med föräldrarna. 
 

ANSVARIGA  

Ledare, tränare och styrelse. Ytterst har föräldrarna ansvaret för sitt barns 

handlande. 
 

Om inte vår policy efterlevs av vuxen sker följande: 
 

ÅTGÄRD  

Jönköpings Tennisklubb informerar om vikten av att policyn efterlevs. Person som 

kommer påverkad till träning eller tävling skall omgående avvisas. Därefter tas en 
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diskussion med vederbörande om orsak och eventuella åtgärder. Vid upprepning 

kan avstängning bli aktuell. 
 

ANSVARIGA  

Ledare, tränare och ytterst styrelsen. 

 

POLICY MOT MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER 
Idrotten ger gemenskap och trygghet. Inom Tennis Syd och 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.  

 

HANDLINGSPLAN  
I arbetet mot mobbning och sexuella trakasserier betonas följande: 

 Agera snabbt 

 Hämta in fakta från båda sidor 

 Visa diskretion 

 Följa upp arbetet  

 

De som inte följer Svensk Tennis Syds antimobbningspolicy skall tillrättavisas och 

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

konsekvenserna blir bedöms från fall till fall. 

 

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY  
Ett övergripande mål i vår förening är att alla – kvinnor och män, flickor och pojkar – ska 

bli sedda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och 

inom alla områden. 

 

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

anslutning.  

 

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. 

 

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla 

om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regel , 

efterlevnad, och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av banan, för att 

skapa en positiv miljö. Jönköpings Tennisklubb tar också avstånd från och arbetar aktivt 

mot användandet av förbjudna preparat – doping – för att uppnå bättre resultat. Barn ska 

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

vikten av rent spel. 

 

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. 

 

I Jönköpings Tennisklubbs verksamhet skall: 

 Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott. 

 Kvinnliga och manliga idrottsutövare värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt 

sätt. 

 Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och 

få påverka idrottens utveckling. 

 Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika 

stora möjligheter att medverka. 
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SVENSK TENNIS SYD VILL TRYCKA LITE EXTRA PÅ TIPS OCH RÅD TILL FÖRÄLDRAR OCH AKTIVA 

Låt Jönköpings Tennisklubb ledare ansvara för ditt barn under träning, träningsläger, 

matcher och tävlingar. Din inblandning kan verka förvirrande för den aktive. 

 

• 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. 

• Låt aldrig ditt sjuka eller skadade barn delta i träning eller tävling/match.  

• Uppträd som en kamrat i alla lägen. Stötta och uppmuntra dina kamrater när det går 

tungt och dela glädjen när det går bra. Uppträd som en god förlorare. 

• Respektera ledare, funktionärer och domare i deras respektive roller. 

• Se till att ha med dig rätt utrustning och kom i tid till rätt plats. 
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RACKETCENTRUM 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. Till vuxentennis hör 

även lunchtennis.  

 

TENNISTRÄNING 
 60 minuterspass 

 90 minuterspass 

 lunchtennis 

 

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. 

 

FÖRMÅNER 
 parkeringsbiljett i samband med träning 

 10 % rabatt i shopen 

 specialpris på 10-kort 

 

ANSVARIG 

Magnus Darud. 
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VUXENGRUPP:  

TERMINSPLANERING  
 

 

JANUARI HUVUDTEMA: SLAGTRÄNING, TEKNIK 
 forehand 

 backhand 

 serve 

 volley 

 smash 

 

FEBRUARI HUVUDTEMA: TEMPOTRÄNING 

 rörlighet i sidled och djupled 

 snabbhet 

 position på banan 

 

MARS HUVUDTEMA: SERVE/VOLLEY 

 lära sig grunderna samt 

användning 

 

APRIL HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 regler och olika poängspel i tennis 

 

MAJ HUVUDTEMA: VARIATION I SLAGEN 

 variera spelet genom tempo, fart 

och längd 

 

 

AUGUSTI HUVUDTEMA: SLAGTRÄNING, TEKNIK 

 forehand 
 backhand 

 serve 

 volley 

 smash 

 

SEPTEMBER HUVUDTEMA: TEMPOTRÄNING 
 rörlighet i sidled och djupled 

 snabbhet 

 position på banan 

 

OKTOBER HUVUDTEMA: SERVE/VOLLEY 
 lära sig grunderna samt 

användning 

 

NOVEMBER HUVUDTEMA: VARIATION I SLAGEN 

 variera spelet genom tempo, fart 

och längd 

 

DECEMBER HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 regler och olika poängspel i tennis 
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TÄVLINGSGRUPP:  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

 

I tävlingsgruppen tränar juniorer med hög spelstyrka och omfattande tävlingsspel. 

Gruppen består av mycket ambitiösa spelare som brinner för sin tennis och konstant vill 

framåt. Junioren tävlar mycket flitigt i regionen och medverkar i de större tävlingarna 

(RM/SM). Junioren tar även ett ansvar för sitt beteende på träningar och tävlingar.  

 

 

 

TENNISTRÄNING 

6-10 timmar/vecka. 

 

FYSTRÄNING  

3-4 timmar/vecka. 

 

TÄVLINGAR 

6-10 tävlingar/termin. 

 

SERIESPEL 

Representera klubben (uttagning av 

tränare efter form, inställning och 

motivation). 

 

INSTÄLLNING PÅ BANAN 
 100 % vid varje träning 

 medveten om sitt agerande 

 lyssnar på sin tränare 

 är en god kamrat 

 

 

STADIE 
 pubertal ålder 

 tränar och lägger grunden för 

framtiden 

 

FYSTRÄNING 
 obligatorisk närvaro 

 förebygger skador (egenfys) 

 

TERMINSMÅL 
 4 individuella mål 

(fysik/taktik/tennis/mentalt) 

 individuella samtal med tränare,  

1 gång/termin 

 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna. 

 

ANSVARIG 

Nicolás Leiva Martinez.
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TÄVLINGSGRUPP:  

TERMINSPLANERING  

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM 

2. 10 MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 

4. 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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ADAM GUSTAVSSON, FÖDD 1993. AKTUELL MED: SPELAR COLLEGETENNIS  I USA FÖR RICE UNIVERSITY NCAA, DIVISION 1. MODERKLUBB: JTK. 
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UTVECKLINGSGRUPP (TÄVLING):  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING   
 

I utvecklingsgruppen (tävling) tränar många av våra framtida tävlingsspelare.  Junioren 

har utvecklat en god grundteknik i grundslag, volley och serve. Junioren fortsätter att 

utveckla tekniken enligt teknikboken. En välmotiverad junior som tycker det är väldigt kul 

att träna och att tävla i tennis. Har intresse för att tävla internt såväl som externt. 
 
 

TENNISTRÄNING 

3-5 timmar tennis/vecka  

(60-90 minuterspass). 
 

FYSTRÄNING 

2-3 timmar fys/vecka (i grupp/egenfys i 

samband med träning) eller annan idrott. 
 

BANA/BOLL 

Helbana/100 % bollar (maxi vid 

teknikträning). 
 

INFÖR TRÄNING 

Uppvärmning inför träning samt 

nedvarning/stretching. 
 

EGENTRÄNING 

Träna på egen hand, 1-2 timmar/vecka. 
 

TÄVLING 

Juniorligan/seriespel/nationella 

tävlingar (4-6 tävlingar/termin). 
 

FYSTRÄNING 

Obligatoriskt närvaro (alt. annan idrott). 

INSTÄLLNING PÅ BANAN 
 100 % vid varje träning och ta 

vara på tiden 
 lyssnar på sin tränare 
 är en god kamrat 

 

STADIE 

 prepubertal, pubertal 

 träna och lägga grunden för nästa 

steg (tävlingsgrupp) 
 

TERMINSMÅL 
 2 individuella mål 

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

1 gång/termin 
 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna. 
 

ANSVARIG 

Nicolás Leiva Martinez. 
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UTVECKLINGSGRUPP (TÄVLING):  
TERMINSPLANERING 
 

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM 

2. 10 MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 

 

 

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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UTVECKLINGSGRUPP:  

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING  
 

I utvecklingsgruppen tränar juniorer som upptäcker tennisen lite senare (9-17 år). Det 

kan även vara så att junioren inte vill tävla i tennis. Junioren lär sig att spela tennis och 

tycker det är roligt att träna. I utvecklingsgruppen lär sig junioren det grundläggande 

inom tennis och kan även härifrån ta nästa steg till utvecklingsgrupp tävling.  

 

TRÄNING 

1-3 timmar/vecka. 

 

BANA/BOLL 

 maxibollar 

 100 % bollar 

 helbana 

 

INFÖR TRÄNING  
Uppvärmning inför träning samt lätt stretching efter. 

 

FYSTRÄNING 

Vara med på fysträningen om junioren spelar 3 timmar. 

 

ANSVARIG 

Magnus Darud. 
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UTVECKLINGSGRUPP:  
TERMINSPLANERING 
 

 

AUGUSTI, JANUARI OCH MAJ  
HUVUDTEMA: GRUNDSLAGSTRÄNING 

 grepp i alla slag 

 förberedelse, rotation, träffpunkt, sving och avslut  

 säkerhet 

 precision, längd 

 

DECEMBER OCH APRIL 
HUVUDTEMA: POÄNGSPEL 

 lära sig spela med poäng 

 spela singelmatcher 

 spela dubbelmatcher 

 

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

 grepp i alla slag 

 1:a och 2:a serve 

 retur 

 serverörelse (kaströrelse) 

 forehandvolley 

 backhandvolley 

 smash  

 

NOVEMBER, OKTOBER OCH MARS 
HUVUDTEMA: TEMPO I GRUNDSLAGEN 

 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 (utveckling eller utveckling 

tävling). Junioren spelar med lite mjukare bollar och börjar lära sig att tävla. Viktiga 

inslag i tävlingen är Juniorligan, Maxitouren och seriespel. Träningarna speglas av mycket 

lek och inslag av grundläggande teknikträning enligt teknikboken. 

 

 

TENNISTRÄNING 

Spel 2-3 gånger/vecka (1 timma/gång). 
 

BANA/BOLL 

Maxibollar/helbana. 
 

FYSTRÄNING  

2 timmar fys/vecka (i grupp/egenfys i samband med träning) eller annan idrott.  
 

TÄVLING 

Juniorligan/Maxitouren/seriespel/nationella tävlingar (1-3/termin). 
 

STADIE 
 prepubertal 

 träna och lägga grunden för nästa steg 
 

FYSTRÄNING 
 vara med på fysträningen så ofta det går (eller annan idrott) 

 lära sig uppvärmning, nedvarvning samt stretcha på egenhand 

 lära sig att sköta egenfysen i samband med träning 
 

FÖRÄLDRAR 

Delaktig i någon av kommittéerna. 
 

ANSVARIG 

Nicolás Leiva Martinez. 
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FYSTRÄNING ERBJUDS VARJE VECKA. KONDITION, KORDINATION, BALANS OCH STYRKA ÄR VAD VI TRÄNAR PÅ.  
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MAXITENNIS: 
TERMINSPLANERING 
 

INFÖR VARJE TRÄNING: 

1. UPPVÄRMNING ENLIGT PROGRAM 

2. 10 MIN. INBOLLNING ENLIGT MATCH 

3. AVSLUTA SISTA 15-20 MIN. MED POÄNGSPEL 
 

 

 

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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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.  

 

 

 

 

TENNISTRÄNING 

Spel 1-3 gånger/vecka (1 timma/gång). 

 

BANA/BOLL 

Midibollar/midibana. 

 

TÄVLING 

Juniorligan samt Midi-touren. 

 

STADIE 

 prepubertal 

 träna och lägga grunden för nästa steg, maxitennis 

 

ANSVARIG 

Nicolas Leiva Martinez/Magnus Darud 
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MIDITENNIS: 
TERMINSPLANERING 
 

VARJE TRÄNING PÅBÖRJAS MED ÖVNINGAR FÖR ATT TRÄNA UPP BOLLKÄNSLAN (SLÅ MOT VÄGG, KASTA BOLL TILL 

VARANDRA MED MERA). TRÄNINGEN AVSLUTAS MED SNABBHETSÖVNING ELLER REAKTIONSÖVNING. 

 

 

 

AUGUSTI, JANUARI OCH APRIL 
 serveträning 

 säkerhetsträning grundslag 

 matchträning 

 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI 
 serveträning 

 säkerhetsträning grundslag, precision/längd 

 volley (minimalt) 

 matchträning 

 

OKTOBER OCH MARS  
 serveträning 

 säkerhetsträning grundslag, höjd över nät 

 volleyträning och nätspel 

 matchträning 

 

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. Andra månader gäller temastationer där barnen 

provar på samtliga 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 

Nicolas Leiva Martinez
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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 och serve med sin ansvarige tränare 

 

SEPTEMBER OCH FEBRUARI 
 temastationer 

 forehand, backhand, serve, volley, teknik, lek, fys, poäng (2:a gruppen) 

 

OKTOBER OCH MARS 
 temastationer 

 forehand, backhand, serve, volley, teknik, lek, fys, poäng (2:a gruppen) 

 

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

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

matcher (2:a gruppen) 

 

DECEMBER OCH MAJ 
 förberedelser inför IF ISO Tour 

 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- eller tävlingsgrupperna  

(tas ut av tränarna). 
 

KOSTNAD 

Tre spelare på en bana á 800 kr/termin. 

Fyra spelare på en bana á 600 

kr/termin. 
 

 

 

 

 

JUNIORLIGAN 
 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 
 

 Juniorligan är klubbens första 

steg till att lära sig tävla på 

hemmaplan. 

 Spela många matcher utan  

att det blir för dyrt. 

 

Som spelare skall du träna minst 2 

timmar i organiserad träning med 

tränare för att få ta del av juniorligan.  
 

MÅLGRUPP 

Midi-, maxi- och utvecklingsgrupperna 

(tas ut av tränarna). 

 

KOSTNAD 

600 kr/termin för två matcher/månad.  

Varje match spelas i tidsset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MÅLGRUPP 
Född -05 och äldre. 

 

TRÄNINGSTILLFÄLLEN 
TÄVLINGSGRUPP: 2 pass/vecka. 

UTVECKLINGSGRUPP (TÄVLING) OCH MAXITENNIS: 1 pass/vecka. 

Minst 3h/veckan för att vara med klubbens fysträning 

 

Januari, februari 

 styrka, balans, stabilitet, kondition 

 fystester styrka 

 

Mars, april, maj, juni 

 konditionsträning ute 

 korta och längre distanser 

 konditionstester 

 

Juli 

 egenfys 

 

Augusti, september 

 konditionsträning ute 

 korta och längre distanser 

 konditionstester 

 

Oktober, november, december 

 styrka, balans, stabilitet, kondition 

 fystester styrka 

 

 

  



34 
 

 

  

UPPVÄRMNING, NEDVARVNING OCH STRETCHING GÖRS VID VARJE TRÄNINGSPASS. 
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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, inlärningsmetodik, 

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@hjtk.com 

Nicolás Leiva Martinez   nicolas@racketcentrum.se

                             

PRISLISTA    Medlem Icke medlem 
1 junior (upp till 18 år)   350 kr/t 450 kr/t 

2 juniorer    450 kr/t 550 kr/t 

3 juniorer    550 kr/t 650 kr/t 

      

1 vuxen    500 kr/t 600 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  
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PRISER, MEDLEMSKAP 

TRÄNINGSPERIODER 

16 träningstillfällen under hösten. 

18 träningstillfällen under våren. 

Sommarperiod under sommaren 

 

JUNIORER 

Tränarledd träning   1400 kr/termin 

Egenträning (upp till 3 pers)   800 kr/termin 

Egenträning (4 pers)   600 kr/termin 

Juniorligan    600 kr/termin 

OBS! Fysträning ingår i träningsavgiften. 
 

VUXNA (18 ÅR OCH ÄLDRE) 

1 tim/vecka      2200 kr/termin 

1.5 tim/vecka    3300 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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ÖVERBLICK ÖVER VERKSAMHETERNA 

Samtliga nivåer är anpassade efter juniorens nivå. Vi har i detta fall angett ungefärlig 

ålder. Kunskap och spelskicklighet går före ålder. Det är tränarna som skapar grupperna 

och placerar juniorerna i rätt grupp. Önskemål från föräldrar får göras i minitennis samt 

miditennis, vad gäller kompisar och tider. På resterande grupper har tränarna fullt 

ansvar vad gäller schema samt gruppsammansättningar. Vår ambition är att skapa 

jämnstarka grupper där juniorerna spelar och tränar lite nedåt, mot lika starka och lite 

uppåt. Vi strävar också efter att juniorerna tränar mot olika juniorer med olika spelstilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxitennis  

(10-14 år) 

Miditennis  

(6-12 år) 

Minitennis  

(4-9 år) 

Utvecklingsgrupp 

(10-17 år) 

Vuxentennis 

(18 år-) 

Utvecklingsgrupp 

(Tävling) 12-17år 

Tävlingsgrupp 

(13-17 år) 
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10-KORT 
Som medlem har du möjlighet att köpa ett 10-kort som du kan använda när du vill under 

året. Vi har även ett sommarkort till dig som vill spela mycket under sommaren.  

 

PRISLISTA    Medlem  
10-kort    800 kr  

  

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.  

FAMILJERABATT 

Nytt för i år är familjerabatten. Som familj får ni ett reducerat medlemspris  

(500 kr/familj). Är ni tre medlemmar eller fler har ni följande förmåner: 

- parkeringskort 

- ett 10-kort per termin 
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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. 

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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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.  

 

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. 

  

  

 

  


