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Det är Ni elever som är föreningens framtid, och som därför ska vara i centrum. Ett försök till att
lyfta fram just Er har varit grundtanken från tränarstaben med detta pris. Det är ett pris som inte
bara handlar om att utveckla forehand och backhand, utan som även innehåller många andra
viktiga områden och värden.
Vi tränare har varje år svårt att utse vilken junior som ska få priset då många av er besitter just de
egenskaper som priset avser av att premiera. Priset i år delas ut för 12:e året i rad och det är
första gången som vi kommit fram till att inte 1 elev ensam ska få priset utan delas inte av 2
elever utan av 3, då ni alla 3 är precis lika mycket värda priset!
Några särskilt viktiga områden vi ofta talar om och praktiserar på träningspassen är hur viktigt det
är att; visa varandra respekt, berömma och peppa varandra och att alltid försöka göra sitt bästa
utifrån den egna förmågan. Detta är enkla men viktiga områden som alla kan bidrar med för att
skapa en riktigt bra tränings- och klubbmiljö.
Priset – ”Årets juniorer” går till de elever som försöker göra sitt bästa inom dessa nämnda
områden. Det gör pristagarna till goda ledare för övriga träningspartners och starkt bidragande till
att skapa en trevlig och inspirerande träningsmiljö.
Vi har märkt ökad energi under träningspassen samt ökat eget engagemang och driv. Årets
juniorer är fina elever med en alltid peppande approach mot sina träningskompisar. Pristagarna
har vidare en mycket stark egen vilja att alltid försöka göra sitt bästa på träningarna.
Årets juniorer har under året vuxit i sin roll både som människor och tennisspelare. Vi från
tränarnas sida är säkra på att detta påverkat såväl träningsmiljön som den egna utvecklingen i
positiv riktning. Eleverna har dessutom visat stort ansvar och brett intresse som ledare för de allra
yngsta barnen i alla sammanhang. Både som populära tränare och stöttande ledare under våra
tävlingsevent.
Vi från tränarteamet vill även passa på att tacka samtliga duktiga och inspirerande elever i
Slöinge TK - vi inspireras och lär också av Er! – och ser fram emot ett nytt spännande och lärorikt
tennisår 2022.
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