
 

 

 

Tennisskola 
 

En majoritet av spelarna i Juniorverksamheten tillhör Tennisskolan. Här får man 

grundläggande kunskaper i tennis och en rolig motionsform. Tennis är en sport man 

kan utöva hela livet, genom Tennisskolan får spelaren en adekvat tennisutbildning. 

Ansvarig tränare är John Björksund och man kan träna i Tennisskolan från 11 till 19 

års ålder. Träningsmängden är 1 eller 2 timmar i veckan. 

ActionTennis är en del av tennisskolan sedan VT2020. Konceptet syftar till att bidra 

till rörelse och kamratskap i ännu större utsträckning än traditionell träning. I övrigt 

följer spelarna de riktlinjer som gäller för tennisskolan.  

 
 

MÅL MED TENNISSKOLAN METODER 

• Lära sig tennisens grunder 

• Kunna spela match, singel och dubbel 

• Skapa intresse för tennis 
• Bra motion 

• Veckoteman 

• Läger 

 
Krav: 

 

• Kom i tid 

• Gott kamratskap 

• Tennisutrustning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Efter tennisskolan: 
 
När din ålder inte längre gör det möjligt att fortsätta i Juniorverksamheten finns följande 
alternativ: 

 
1. Juniorspelrätt. Se på hemsidan vad som ingår i denna spelrätt. 

 
2. Du placeras i en grupp och tilldelas en bana/tid varje vecka där ni bedriver träning 

i egen regi. Du behåller din rätt att utan extra kostnad boka banor i sista minuten. 
Tillträde till KLTK Gymmet. Tillträde till medlemmars omklädningsrum och pool. 

 
Medlemsavgift: 500 kr per år. 
Spelavgift: 3 750 kr per termin. 

 
3. Du placeras i en grupp och tilldelas en bana/tid varje vecka där ni bedriver träning 

under ledning av en tränare. Du behåller din rätt att utan extra kostnad boka banor 
i sista minuten. Tillträde till KLTK Gymmet. Tillträde till medlemmars omklädnings-
rum och pool. 

 
Medlemsavgift: 500 per år 
Spelavgift: 5 500 kr per termin 
 

1. Non-residential member. För dig som flyttat från Stockholm på grund av studier 
eller annat. Du kan boka banor 5 minuter före spel på samma sätt som när du var 
med i juniorverksamheten. Spelar du som medspelare på tider som annan medlem 
bokar betalar du inte gästavgift. Har vi plats i juniorverksamheten kan du vara med 
där och sparra vid vissa lämpliga tillfällen. Fri tillgång till gymmet. 
 
Medlemsavgift: 500 kr per år 
Spelavgift: 3 465 kr/år. 

 
Kontakta KLTK:s Kansli för mer info kring alternativen efter Tennisskolan. 


