
              
 

 
 
 
 
Riktlinjer för Spelkommittén rörande erbjudande till medlemmar med Temporär 
spelrätt att övergå till Aktiv spelrätt. 
 

KLTK:s spelform Aktiv spelrätt medför bl.a. rätten att boka tennisbanor under hela den tid 
hallen är öppen. Vissa tider är mer attraktiva än andra och det bedöms som viktigt att de 
medlemmar med Aktiv spelrätt upplever att tillgängligheten till de attraktiva tiderna är rimlig. 
Medlemsenkäter och mätningar av medlemmarnas spel indikerar att KLTK mot denna 
bakgrund kan ha drygt 1 400 medlemmar med Aktiv spelrätt. Ett ändrat spelbeteende hos 
medlemmarna kan komma att ändra den bilden.   
 
De medlemmar med Temporär spelrätt har inte möjlighet att boka tennisbanor på de mest 
attraktiva tiderna. De kallas temporära just för att markera att det inte är meningen att vara  
ett evigt tillstånd. Medlemmar med Temporär spelrätt övergår till Aktiv spelrätt i takt med  
att nuvarande medlemmar med denna spelrätt lämnar klubben eller övergår till att vara 
medlem med Vilande spelrätt. Utgångspunkten med nuvarande omsättning är att de med 
Temporär spelrätt ska behöva vänta högst tre år från det att spelrätten erhölls.  
Erfarenheten visar att ca 50 medlemmar med Aktiv spelrätt avsäger sig spelformen varje år. 
Denna siffra kan naturligtvis variera från ett år till ett annat och påverkar således kötiden i 
motsvarande mån.  
 
Spelkommittén föreslår till styrelsen när och vilka medlemmar med Temporär spelrätt som  
ska övergå till Aktiv spelrätt. Spelkommitténs förslag ska alltid utgå från principen att alla 
medlemmar ska behandlas lika och att inga ovidkommande skäl får åberopas för att medge 
förtur i kön. Huvudregeln ska därför vara att medlemmar med Temporär spelrätt ska  
erbjudas Aktiv spelrätt utifrån deras respektive kötid. Om flera medlemmar med Temporär 
spelrätt blev medlemmar samtidigt ska anmälningsdatumet till KLTK:s väntelista avgöra 
turordningen. 
 
Undantag från huvudregeln att medlemmar med Temporär spelrätt erbjuds aktivt medlemskap 
utifrån kötid ska dock kunna göras i två fall, nämligen i det fall idrottsliga meriter hos dessa 
medlemmar gör att KLTK har ett intresse av att sådan medlem får förtur i kön samt i det fall 
betydande ideella insatser från medlem med Temporär spelrätt bör premieras. Undantagen 
motiveras av att KLTK, i likhet med flertalet svenska idrottsföreningar, har ett intresse av att 
ha konkurrenskraftiga representationsspelare i seriespel och andra tävlingssammanhang samt 
att klubben i hög grad är beroende av medlemmarnas ideella arbetsinsatser. Följande principer 
ska gälla för nu angivna undantag:  
 
1) Spelkommittén ska kunna föreslå att medlem med Temporär spelrätt som, utifrån 

idrottsliga meriter, representerar klubben i tävlingssammanhang får förtur i kön till 
Aktiv spelrätt. För att öka eller bibehålla konkurrenskraften hos sådana spelare är det i 
klubbens intresse att de har goda träningsmöjligheter vilket Aktiv spelrätt innebär. 
Hänsyn ska tas till dels medlemmens individuella konkurrenskraft, dels klubbens behov i 
serielag vid den aktuella tidpunkten. För undvikande av oklarhet ska det vara klubbens 
vid var tid gällande behov och intresse som avgör om förtur ska medges på denna grund 
och i vilken utsträckning.  
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2) Spelkommittén ska vidare kunna föreslå att medlem med Temporär spelrätt som 

engagerat sig i klubbens tävlingsverksamhet med kvalificerat ideellt arbete (enligt 
definitionen nedan) får förtur i kön till Aktiv spelrätt. Följande riktlinjer ska därvid gälla:  

  
 -  Medlem med Temporär spelrätt som sedan inträdet i klubben har bidragit med över 

12 timmar kvalificerat ideellt arbete placeras i förtursgrupp A.  
 
 -  Medlem med Temporär spelrätt som sedan inträdet i klubben har bidragit med över 

6 timmar kvalificerat ideellt arbete placeras i förtursgrupp B.  
 
 - Medlem med Temporär spelrätt i förtursgrupp A ska kunna få förtur i kön med upp 

till omkring två år. Medlem med Temporär spelrätt i förtursgrupp B ska kunna få 
förtur med upp till omkring ett år. Inom respektive förtursgrupp ska medlemmarna 
prioriteras efter kötid. Mellan medlemmar med samma kötid ska prioritering ske 
utifrån mängden kvalificerat ideellt arbete.    

 
 - Med ”kvalificerat ideellt arbete” ska förstås bara sådana arbetsuppgifter som 

spelkommittén i förväg angivit som kvalificerat ideellt arbete.  
 
 - Anmälan om intresse för kvalificerat ideellt arbete ska göras enligt spelkommittén vid 

var tid gällande anvisningar. Samtliga medlemmar med Temporär spelrätt ska 
erbjudas möjlighet att utföra kvalificerat ideellt arbete på samma villkor. Vad som nu 
sagts ska dock inte hindra att viss typ av kvalificerat ideellt arbete kan kräva särskild 
kompetens eller behörighet såsom t.ex. domarbehörighet. Spelkommittén bestämmer 
exklusivt över fördelning och tilldelning av arbetsuppgifter.  

 
 - För att undvika oklarhet i behandlingen av medlemmar är ovan angivna timnivåer för 

förtursgrupp A och B absoluta. Kansliet ska löpande dokumentera vilka medlemmar 
som utför kvalificerat ideellt arbete och i vilken omfattning. För att räknas ska arbetet 
vara anvisat av spelkommittén och, enligt spelkommitténs bedömning, ha utförts 
lojalt och i den omfattning som anvisats.  

 
 - Annat ideellt arbete än det som enligt ovan definierats som kvalificerat ideellt arbete 

ska inte beaktas för frågan om förtur enligt ovan. För undvikande av oklarhet gäller 
till exempel att ideella insatser som följer av att vara förälder till elever i 
juniorverksamheten inte betraktas som kvalificerat ideellt arbete för ovan angivet 
ändamål.  

  
Information om ovanstående riktlinjer lämnas vid de obligatoriska medlemsmöten som hålls 
med alla nya medlemmar med Temporär spelrätt i KLTK. 
 


