
 
 

 

Grundinformation för samtliga spelare i KLTK:s Juniorverksamhet. 
 

KLTK:s Juniorverksamhet är indelad i olika grupper. En spelares grupptillhörighet bestäms av 
följande kriterier: 

• Ålder 

• Egen drivkraft 

• Spelstyrka 

• Tävlingsambition 
 

Våra grupper: 

• Grundskola 6 – 11 år. Det första steget för alla barn i vår verksamhet. 

• Tennisskola 11 – 19 år. En eller två timmars träning per vecka. 

• Utvecklingsgrupp 11 – 14 år. Tävlingsspelare. 

• Young Guns 11 – 14 år. Tävlingsspelare. 

• Region 14 – 19 år. Tävlingsspelare. 

• Nationell 14 – 19 år. Tävlingsspelare. 

• Internationell 14 - 19 år. Tävlingsspelare. 
 

Beroende på en spelares grupptillhörighet skiftar målet med träningen samt vilka metoder 
som tränarna använder. Det ställs också olika krav samt tilldelas olika mängd träning 
beroende på grupptillhörighet. Se separat dokument för respektive grupp. 

 
För att lära sig tennis är det viktigt att man är aktiv på många plan. Genom att vara flitig 
inom nedanstående tre områden får spelarna en god utbildning. 

• KLTK:s träningstimmar (ordinarie terminsträning samt lägeraktiviteter). 

• Tävlingar (interna och externa turneringar). 

• Eget spel (spontanspel på stor och liten tennisbana samt mot bollvägg). 
 

Junior och målsmans skyldigheter: 
 

• Genomförd Klubbdomarutbildning (det år man fyller 15 år). 

• Medverka som bollkalle vid klubbens tävlingar och seriespel. 

• Medverka som domare vid klubbens tävlingar och seriespel. 

• Målsman måste medverka som funktionär vid klubbens internationella evenemang 
Stockholm Open eller Kungens Kanna & Drottningens Pris. 

• Målsman vars barn är förstagångselev är med vid resning och rivning av tältbana 12. 
 

Utöver träning får man följande förmåner utan extra kostnad: 
 

• Tillgång till minitennisbanor utomhus och inomhus. 

• Tillgång till bollvägg inomhus. 



• Tillgång till bordtennisbord inomhus (det år man fyller 10 år). 

• Bokningsrätt på ej förbokade bantider 5 minuter före spelstart. 

• Tillgång till klubbens unika träningsdagbok för dokumentation av träning, 
matchanalyser och målsättning. 

• Tillgång till juniorernas uppehållsrum Cosy Corner inklusive dator för läxläsning (det 
år man fyller 10 år). 

• Tillgång till utomhuspool (det år man fyller 12 år). 
 

Övrigt: 
 

• Glädje, Engagemang och Utveckling är Juniorverksamhetens styrord. 

• Gott kamratskap. 

• Fair play och trevligt uppträdande på och utanför banan. 

• Vi är rädda om klubbens tillgångar så som banor, övriga faciliteter och goda rykte. 

• Om vi byter om i Kungl. Tennishallen så gör vi det endast i omklädningsrummen. Inte 
på banan eller i foajén och heller inte i skåpkorridoren. 


