
Välkommen till 
den familjära klubben 

för alla!



Verksamhetsidé 
Slöinge tennisklubb satsar på barn och ungdomsverksamhet och välkomnar alla som vill vara en del av klubben, oavsett bakgrund. 
För oss är bredden viktigare än eliten. Vi vill att vår träningsanläggning ska vara som ett andra hem för alla våra drygt 1 000 medlemmar 
och i synnerhet för våra ungdomar. Alla ska trivas och få plats. Klubbens verksamhet vilar på fem grundpelare: 

I klubben har vi en klar linje gällande våra tränare: Våra tränare skall ha hög kompetens. Huvuddelen av juniorverksamheten leds av 
en heltidsanställd chefstränare samt två heltidsanställda tränare som kompletteras med ett antal väl kvalificerade timtränare. Vår tennis-
och padelskola är basen i klubbens verksamhet och prioriteras alltid. Alla som vill ska kunna träna oavsett förmåga. 

Alla barn som vill är välkomna att delta i vårt fritidsutbud, det krävs inget medlemskap. 
Vi erbjuder tennis och padelspel, läxläsning, bordtennis, filmvisningar och gym. Eller kom bara hit och umgås! 

Vi bidrar till en hållbar utveckling och minskar påverkan på miljön. I samband med byggandet av vår tennishall investerade vi i en 
bergvärmeanläggning med tre borrhål på nästan 600 meters djup. Vi har investerat i en solcellsanläggning på 140 m2 som varje år 
producerar ca 25 000 KWh. Vår senaste miljösatsning är en ny avloppsanläggning som med hjälp av växter tar hand om 
avloppsvatten och blir en del av det naturliga kretsloppet, helt utan påverkan på vår miljö. 

Vi vill att Arena Sandfall ska vara en mötesplats för alla. Kärnan är SIA-hallen med två inomhusbanor för tennis och i direkt anslutning till SIA-hallen 
har vi två utomhusbanor med grus för tennis och en  utomhusbana för padel. Nära SIA-hallen ligger Prefab-hallen med två inomhusbanor för padel
och en modern eventhall. Mellan våra spelhallar finns Gym Team Sportia, fritt för medlemmar. Klubben har också en multisportarena med 
tillhörande utomhusgym. 

Utbildning

Fritid

Ekologisk hållbarhet

Utveckling

Social hållbarhet
Vår anläggning är anpassad för personer med funktionsvariationer och vi gör allt för att alla våra anläggningar ska vara tillgängliga för alla. Efter vår 
tidigare ordförande Joachim Bergqvist gick bort i februari 2022 inrättade hans familj en minnesfond där pengarna ska gå till barn och ungdomar där 
ekonomin kan vara en begräsning för att till exempel följa med på träningsläger eller cuper. Klubben engagerar sig för att vid behov aktivera flyktingbarn 
genom att erbjuda träning i olika former.  



Kursinformation i Slöinge TK 

Du kan börja träna i vår verksamhet från 4 års 
ålder.

Du är du välkommen oavsett tidigare erfarenhet.

Standardlängden på en träning är 60 minuter. 

Varje tränare ansvarar för 4-6 elever per 
träning.

Du har gruppträningar med anpassade 
temaveckor. 

Du tränar i nivåmässigt mixade grupper. 

Du blir uppmuntrad att tävla och kan ställa upp i 
interna tävlingar. 

Du blir allsidigt tränad. 

Du erbjuds aktiviteter på loven. 

Du kan träna på klubbens gym från 15 års ålder. 

Du får möjlighet att utbilda dig till tränare och 
domare. 

Du är alltid välkommen att hänga och umgås i 
våra 
mysiga klubbrum. 

Du följer vår uppförandekod. 



Spela tennis & padel tillsammans med oss 

Anpassade bollar, banstorlek och racketar
Genom att erbjuda anpassade förutsättningar ges möjligheten att lära 
sig tennis och padel i en lugn takt. De olika bollarna, banorna och 
racketarna gör det enklare och roligare att lära sig tennis/padel samt 
hjälper oss tränare att systematisk stegra den tekniska och taktiska 
inlärningen. 

Mer träning 
Att träna tennis eller padel behöver inte betyda att det måste finnas en 
tränare närvarande. Att spela på egen hand är något vi tycker är en 
betydande del för varje spelares utveckling. 

Bollis & Skuttis
För att underlätta inlärningen av tennisens och padelns alla moment 
behöver vi stärka spelarens grundmotorik och koordination. Detta gör vi 
genom att bedriva allsidig träning för de yngsta från fyra år.

Vad kan du göra själv? 
Det finns mycket du som spelare kan göra själv för att utvecklas 
snabbare. Här är några tips: 

Gör alltid ditt bästa på dina träningar

Lyssna samt försök utföra vad dina tränare säger

Ha hög träningsnärvaro

Spela mycket på egen hand

Medverka på klubbens aktiviteter, tex läger och interna tävlingar



Årskalender
Januari Kursstart Team Sportia Nyårscup

Nyårshelgen 
Målgrupp: barn och ungdomar 

Februari Falkenbergs Sparbanks Sportlovscup
Sportlov
Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna

Mars

April Mostorp Open Klubbmästerskap Påsklov
Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna

Maj Kurstart FingerPrints Generationsdubbel Målgrupp: familjetävling 

Juni
SIA Open
Falkenbergs Sparbanks sommarfest 
SIA-läger med övernattning 

Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna 

Juli Enskild träning i klubbregi

Augusti Kursstart Intensivkurs Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna 

September Mostorp Open Klubbmästerskap Tennis & Padel Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna 

Oktober Kursstart Jockes Minne
Höstlov 
Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna 

November

December Team Sportia Julcup
Jullov 
Målgrupp: barn, ungdomar och vuxna 



Trivselkommittén

Padelkommittén

Utbildningskommittén 

Sponsorkommittén 

Tävlingskommittén 

Medlemmar - vill ni engagera er? 

Slöinge TK Medlemmar (Årsmötet) 

Slöinge TK Styrelse 

Chefstränare 

Heltids- och timanställda 
tennis- och padeltränare

Juniorsektionen



Kursutbud Syftet med Bollis & Skuttis är att i ett tidigt stadie bli bekväm med att 
springa, hoppa, kasta, rulla och leka med bollar. Barnen kommer alltid 
med en vuxen och båda är involverade i träningen. 

Vår tenniskurs för de yngsta. Här ges en rolig och lekfulla introduktion 
till tennisen. Utöver grundmotoriska färdigheter ges förutsättningar att 
utveckla tennisspecifika färdigheter. 

I miditennis är huvudfokus på att förbereda barnen inför spel på fullstor 
bana. Träningen blir mer teknikinriktad och vi börjar lära oss tennisens 
räknesätt och regler på ett lättsamt och roligt sätt. 

Här kan man delta oavsett om man är helt ny eller har spelat sedan 
mintennisen. Vi har stort fokus på att hålla i gång bollen, lära sig räkna, 
förstå spelet och få en vardaglig motion genom träning. 

Om du vill börja träna mer tennis och regelbundet prova på tävlingar är 
det tävlingsgruppen som gäller. 

För dig som vill fortsätta med tränare efter 18 års ålder eller om du som 
vuxen vill lära dig spela tennis erbjuder vi vuxenlektioner på alla nivåer. 

För de bästa spelarna finns chans att representera våra serielag i den 
Svenska Tennisligan. 

Bollis & Skuttis från 4 år 

Minitennis 5-7 år 

Miditennis 8-10 år 

Maxitennis och Tennisskola 11-18 år 

Tävlingsgrupper 10-20 år 

Vuxentennis 18 år + 

A-lag damer/herrar 

Tävlings-
grupperTennisskola

Miditennis

Minitennis

A-lag

Bollis & Skuttis

Vuxentennis



Slöinge TK
Bollis & Skuttis
Ålder
Barn från 4 år tillsammans med vuxen

Boll
Vi använder ingen speciell boll, utan tar istället 
hjälp av roliga redskap och olika bollar

Träningstillfällen
1 pass/vecka

Bakgrund

Det finns forskning som säger att 2 av 3 barn i dag rör sig för lite och vi har 
aldrig haft så många stillasittande barn som i dag. Detta faktum medför att 
när barnen kommer till tennisen har de inte koordinationen som krävs för att 
underlätta inlärningen i den relativt tekniskt svåra sporten tennis. 

Syfte

Bollis & Skuttis innebär att i ett tidigt stadie bli bekväm med att springa, 
hoppa, kasta, rulla och leka med bollar. Barnen kommer alltid med en vuxen 
och båda är involverade i träningen. OBS! Detta är ingen tenniskurs utan en
grundläggande koordinationsträning som är nödvändig för allt idrottande.



Slöinge TK

Minitennis
Ålder
5-8 år
Boll och racket
Vi använder röd boll som studsar 25% jämfört 
med en vanlig boll. Storlek/längd på racket 
anpassas efter eleven, 19-21 tum 
rekommenderas.
Bana
I minitennisen spelar vi på 25% av banan.
Träningstillfällen
1 eller 2 pass/vecka

En lekfull introduktion till tennisens fantastiska värld! 

Innehåll
Att på ett lekfullt sätt lära sig tennisspelets mest elementära grunder, till 
exempel inlärning av racket och bollkontroll. Tidigt lära ut slagteknikens 
kontrollpunkter med korta instruktioner och ledningsord och skapa rutiner 
för uppvärmning. Vi lär ut begreppet ”första boll” i syfte att eleverna så fort 
som möjligt ska kunna spela med varandra. 

Önskade färdigheter efter minitennis 

Rätt grepp, rörelse/snabbhet/koordination i samspel, lätt kroppsrotation, 
genomföljning av slag, halv serverörelse, flack serve med bollträff ovanför 
huvudet och kraftanpassning. 



Slöinge TK

Miditennis
Ålder
8-10 år
Boll och racket
Vi använder orange boll som studsar 50% jämfört 
med en vanlig boll. Storlek/längd på racket 
anpassas efter eleven, 23-25 tum rekommenderas.

Bana
I minitennisen spelar vi på 80% av banan.
Träningstillfällen
1 eller 2 pass/vecka

Innehåll

Huvudfokus är att förbereda barnen inför spel på fullstor bana. 
Träningen blir mer teknikinriktad med mycket fokus på specifika 
slagövningar. Vi introducerar tennisens räknesätt, regler, linjer 
med mera på ett lättsamt och roligt sätt. 

Önskade färdigheter efter miditennis 

Full serverörelse, fulla slagrörelser, rytm och timing med split-
step, rörelse till boll i sidled, djupled och runt boll, säkerhet och 
placering, kroppsrotation, val av riktning, inledande matchspel. 
Skapat intresse att börja tävla i klubbens interna aktiviteter och 
i Tennis Syds seriespel. 



Slöinge TK
Maxitennis & Tennisskola
Ålder
11-18 år
Boll och racket
Vi använder grön boll som studsar 75% jämfört med 
en vanlig boll. Tennisskolan använder vanlig boll.  
Storlek/längd på racket anpassas efter eleven, 25-
27 tum rekommenderas alternativt fullängdsracket.
Bana
Spelas på fullstor bana
Träningstillfällen
1 eller 2 pass/vecka

Innehåll

I både Maxitennis och Tennisskolan kan man delta om man är helt ny eller har 
spelat sedan tidigare. Vi delar in grupperna efter spelnivå och har stort fokus på 
bollsäkerhet, att kunna hålla i gång bollen många gånger över nät som möjligt. 
Mycket slagträning för automatisering av slagen, därför använder vi hjälpmedlet 
bollmaskin på lektionerna. Deltagarna lär sig att räkna, förstå spelet, skillnad på 
slag och spel och få en vardaglig motion genom träning. Mer eget ansvar för 
uppvärmning. 

Önskade färdigheter efter Maxitennis och Tennisskola 

Ha ett brinnande tennisintresse och verktyg för ett livslångt spelande. 
Skapa motivation för eget spel och att tävla på intern nivå samt i närområdet. 
Kunna räkna och spela match, att känna sig trygg och kunna kontrollera samtliga 
slag. Introduktion och skapa förståelse för fysisk träning. Motivera för ledaruppgifter 
från 15 års ålder. 



Slöinge TK

Vuxenskola
Ålder
18 år eller äldre. Alla kategorier av spelare: 
nybörjare, fortsättningselever och mer avancerade 
elever.
Bollar
Samtliga bollfärger beroende på spelarnivå.
Bana
Fullstor bana
Träningstillfällen
1 eller 3 pass/vecka

Det går att lära gamla hundar sitta! 
Innehåll
Vi lär ut grunderna i tennisens slagteknik. Vidare introducerar vi matchspel i både 
singel och dubbel. Taktik och strategi, belyser vikten av fysisk träning. Här ingår 
uppvärmningsrutiner och rörlighetsträning efter passen. Ge gärna tränarna 
feedback på önskade träningsområden. 

Målsättning
Underlätta för eget framtida spel. Klubben erbjuder tre olika varianter för våra 
motionärer, kursverksamhet, motionstennis samt Prefab klubbstege. Inget hindrar 
eleven från att medverka i samtliga aktiviteter. 



Slöinge TK
Tävlingsgrupp
Ålder
10-18 år som har ett stort intresse för tennis och 
tävlingsspel. Tävlar regelbundet i både klubbens 
interna tävlingar som på nationell nivå. Deltar i 
serielagen i Region Syd och eventuellt i Svenska 
Tennisserien.
Kvalifikationer
Juniorerna tas ut av chefstränaren efter uppgjorda 
kriterier; inställning, samarbetsförmåga, mognad, 
potential och regelbundet tävlande inklusive 
resultat. 
Träningstillfällen
Efter överenskommelse med tränarna.

Innehåll

Fortsatt teknikträning på alla förekommande slag med inriktning på ökad 
spelförståelse. Det egna ansvaret ökar vad gäller träning och tävling. Den 
fysiska träningen prioriteras högt, sker regelbundet och ökas med stigande 
ålder. 

Målsättning

Att bygga upp ett intresse för tävlingstennis. Intresset sträcker sig över hela 
juniortiden och fortsätter gärna i vuxenålder. Att stimulera varje spelare att 
arbeta hårt och långsiktigt för att nå så långt i sin tennisutbildning som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. På sikt ska klubben vara representerade 
i det allsvenska seriesystemet på både pojk- och flicksidan i 15- och 18 
årsklasserna samt A-lag damer och A-lag herrar. Motivera för ledaruppgifter 
från 15 års ålder. 



Slöinge TK
Padel
Ålder
Klubben erbjuder kurser för alla målgrupper på 
motionsnivå
Bana
Alla spelar på fullstor padelbana
Träningstillfällen
1 pass/vecka

Padelverksamhet under utveckling.



Gym 
Öppettider måndag-söndag 06.30-23.00
Personlig tagg behövs för att få tillträde  - läs mer på vår hemsida

Medlemskap krävs, se information på vår hemsida

Åldersgränsen för att själv vistas i gymmet är 15 år. Minderåriga får vistas i 
lokalen med vuxet sällskap

Tidsbokning vid all träning – max fyra personer samtidigt i gymmet

Använd endast rena inomhusskor

Lämna lokalen i samma skick som när du kom

All träning sker på eget ansvar

All information och regler hittas på vår hemsida

https://www.sloingetennisklubb.org/gym/
https://www.sloingetennisklubb.org/medlemskap/
https://www.sloingetennisklubb.org/gym/


Multisportarena & utegym 
Alltid öppet – belysning om mörkt

Inget medlemskap krävs

Ingen åldersgräns

All träning sker på eget ansvar

Spontanträning för hela Slöinge samhälle



Eventhall 
Hyr vår eventhall för jobbkonferens, tennis- eller padelevent

Max 45 personer

Mötesteknik med projektor/projektorduk/ljud/wifi

Fullutrustat kök

Fri parkering med gott om platser

Nära till omklädningsrum med bastu

Läs mer på vår hemsida

https://www.sloingetennisklubb.org/eventhall/


Allmän information 
Ordförande: Pär Lerjebo par.lerjebo@liseberg.se 070-663 41 39 

Chefstränare: Dan Lind danlind@telia.com 070-671 10 88 

Medlemsavgift per kalenderår: Familj 400 kr Senior 250 kr Junior 150 kr

Klubbadress: Slöinge TK, Sandgatan 11, 311 68 Slöinge 

All banbokning sker genom MATCHi - besök hemsidan för aktuella priser och mer information

Klubbpolicy – hittas på vår hemsida

Drogpolicy - hittas på vår hemsida

Tävlingsguide - hittas på vår hemsida

Mostorp open rullande klubbstege i tennis - hittas på vår hemsida

https://www.sloingetennisklubb.org/boka/
https://www.sloingetennisklubb.org/wp-content/uploads/2022/12/Klubbpolicy.pdf
https://www.sloingetennisklubb.org/wp-content/uploads/2022/12/Drogpolicy.pdf
https://www.sloingetennisklubb.org/uncategorized/tavlingsguide/
https://www.sloingetennisklubb.org/tennis/


Klubbens tränare

Dan Lind
Chefstränare

Hugo Bergström
Tränare

Zaker Gohari
Tränare & Vaktmästare

Anton Petersson
Tränare



Klubbens tränare

Anna Stenström
Tränare

Ebba Mallander
Tränare

Elin Johansson
Tränare

Niclas Ekeroth
Tränare



Klubbens tränare

Mollie Yngerlöv Reisne
Tränare

Wille Persson
Tränare

Jonas Igerud
Tränare

Erik Andersson
Tränare



Selma Ledel
Tränare

Björn Nyström
Tränare

Klubbens tränare

Ludvig Lind
Tränare


