”Hur svårt kan
det va?”
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Barn- och ungdomskonferens
12-13 april 2019
Tennisens första barn- och ungdomskonferens någonsin inviger Tumba TK:s nya och
toppmoderna anläggning. I samarbete med Tennis Stockholm och Öviks TK bjuder vi
dessutom in till Tennisens dagar för allmänheten i Tumba och Botkyrka kommun, en
18
spännande tillställning! Går14–21
ni OKT
i byggtankar
ska ni absolut kolla in denna nya tennishall
– placerad ovanpå Coops stormarknad! Enkelt, praktiskt och en intressant ekonomisk
finansiering av en hall. Hur svårt kan det va?
Syfte: Fokus på klubbutveckling genom att erbjuda exempel inom fungerande och framåtsträvande
föreningsverksamhet för målgruppen barn- och ungdomar! Ett axplock av många goda exempel som
SAVE i vardagen. Klubbar
finns i Tennissverige. Några är små och några är större men alla gör skillnad
DATET!HE
sträck på er!
Mål: Att ännu fler klubbar börjar samarbeta, nätverka och delger varandra fungerande exempel på
barn- och ungdomsverksamhet.

NORDIC COACHES CONFERENCE 2018

Anmälan: Anmälan sker senast 15 mars på IdrottOnline (länk)

Stockholm 15–17 October
On site during Intrum Stockholm Open
Kungl. Tennishallen (Royal Tennis Arena)

Tider
Start: 12 april kl. 13.00
Slut: 13 april kl. 16.00

Observera:
Alla deltagare
More information
to follow måste ha med sig en uppsättning rena
tennisskor och ha dem på sig under hela konferensen. Banorna
For further questions contact:
har precis
torkat och är ytterst känsliga under de första veckorna.
niklas.fjeldstad@tennis.se

Hitta hit
Från Stockholms central – ta pendeltåget mot
Södertälje. Gå av vid hållplats Tumba. Gå upp
på bron (mot tågets färdriktning). Ta sikte mot
McDonalds, Willys och tennishallen ovanpå
Stora Coop – ca 5 min promenad.

Konferensavgift
1 260 SEK. I avgiften ingår föreläsningar och
tillgång till Tennisens dagar, fika fredag och lördag, bankett fredag kväll och lunch lördag.

Boende
Vi rekommenderar konferensdeltagarna att bo
på Scandic Talk i Älvsjö (en station från tennis
hallen med pendeltåget). Boende ingår ej i konferensavgiften, men vi kan erbjuda förbokade
rum till rabatterat pris fram till 28 februari.
Bokning
Boka online på scandichotels.se
Ange bokningskod: BSVE110419 (OBS boka
senast 28 februari)

Kost
Fika fredag och lördag, middag fredag, lunch
lördag. Eventulla allergier/specialkost meddelas
via mejl till tove@tennis.se senast den 15/3.

Tennisens dagar
Världens chans att kolla in dagliga tennis
aktiviteter som kanske kan vara en idé för just
din klubb.
Kanske ett teknikrecept av teknikdoktorn?
Varför inte testa rullstolstennis mot dubbla
Wimbledonmästaren Stefan Olsson? På med
tennisskorna så att du kan testa några luriga
servereturer!
Tennisens dagar är ett klubbevent för ALLA –
varför inte arrangera en klubbresa till Tumbas
purfärska tennishall?!

Barn- och ungdomskonferens

Fredag 12 april
13:00–13:15

Generalsekreterare Christer Sjöö och BoU-ansvarig Ola Mårtensson inviger
Svenska Tennisförbundets första barn- och ungdomskonferens någonsin!
P.S. Du kan inte missa konferensbanan i Tumbas Tennishall.

13:15-13:45

”Hur svårt kan det va?” | Jonas Svensson
En fråga som var och en får hitta sitt personliga svar på. Jonas Svensson ger i alla fall
en kort introduktion om sin tennisfilosofi och kopplar även detta till tennis i Schweiz
där han är verksam. Ha Jonas synsätt i åtanke när ni lyssnar på alla föreläsningar.

13:45-14:30

Ullevi TK 2.0 tänker nytt | Kristian Persson, sportchef Ullevi TK
”Ett samarbete med serbiske tränaren Dejan Vukojicic ska ge föreningen ett lyft.
– Den stora målsättningen är att fler ska få tennisen som intresse för livet.”
GP 2018-03-25

14:30-15:00

Örebro TK slipar hela tiden på sin verksamhet. Vilka stora förändringar har de
gjort och vad står närmast på tur? | Eric Johansson, klubbchef Örebro TK
”Tennisklubben årets idrottsförening 2018 i Örebro. Som motivering nämns klubbens
arbete med integration av nyanlända, ökad delaktighet för personer med funktionsvariationer, ungdomsstyrelsen där ungdomar får stå i centrum, arbetet med att introducera den nya sporten padel och att klubben på några år klättrat från division 4 till
elitserien.” Saxat från hemsidan 2018-06-11

15:00-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00

Fika samtidigt som Jonas Svensson och Ola Mårtensson leder en paneldebatt
med Kristian Persson och Eric Johansson
Vi gör studiebesök på bana 1 och kollar in Rene Lindbergs träningspass med KLTK:s
grundskola ”orange nivå”
Öviks TK går nästan för bra | Hans Jansson, chefstränare Öviks TK
”Alla vill spela tennis i Örnsköldsvik!” Varför? Utmaningar framöver? Västernorrlands
Trofén gick till Öviks Tennisklubb. Motivering: ”Öviks TK har med stort engagemang
och långsiktigt arbete från styrelse och ledare skapat en förening där alla får möjlighet
att på ett positivt sätt och under mycket trivsamma former utvecklas utefter sina egna
förutsättningar och med stor respekt för idrottsrörelsens värderingar.”
VIF TROFÉN - Västernorrlands Idrottsförbund 2018-09-29
(Forts. på nästa sida)
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för barn

Barn- och ungdomskonferens

Fredag 12 april (forts.)
17:00–17:40

Tennisrating öppnar upp för mycket! Med andra ord vilka tävlingsklasser är
det nu dags att våga testa? | Bengt Helmersson, Svenska Tennisförbundet
Fakta men även visionära tankar. Jonas Svensson och Ola Mårtensson kan ställa
någon fråga till vem som helst…

17:40-17:45

Barn- och ungdomsrådet och utvecklingsgruppen Next Generation är två
viktiga känselspröt

17:45-18:00
18:00
20:00

Jonas Svensson och Ola Mårtensson summerar ihop dagen tillsammans
med åhörarna
Kanske en sväng förbi tennisbanorna innan ni laddar om batterierna...
En gemensam och festlig tillställning på hemlig plats under resten av kvällen för
alla som är anmälda till BoU-konferensen. Är det någon konferensdeltagare som mot
all förmodan inte kan närvara på festligheterna måste ni anmäla detta till
tove@tennis.se senast den 15 mars.

Observera: Alla deltagare måste ha med sig en uppsättning rena
tennisskor och ha dem på sig under hela konferensen. Banorna
har precis torkat och är ytterst känsliga under de första veckorna.
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Lördag 13 april
09:00–10:00

10:00-10:30

Maria Strandlund Tomsvik och Jonas Svensson kickar igång lördagen följt av
goda exempel i hög fart (5 - 15 minuter per presentation).
Lomma Bjärreds TK – tränarkompisar | David Ekerot och Magnus Hansson
I vilken ände började Mora TK? Hur och varför just dessa val? | PeO Sjöberg
Tabergsdalens TK kan det här med seriespel! Hur gör man och varför är det
så viktigt för dem? | Ola Ellbring och Frida Grandt
Flyers är viktigt för oss! | Sebastian Dorling
Tennis på Gatan Hur svårt kan de va? | Mirza Beciragic och Anna Oehme
Bordsdiskussioner!
• Hur skapar ni en miljö för nya ledare i er klubb?
• Har ni också prioriterat interiören på något sätt i klubben?
• Hur har ni fått fart på seriespelet?
• Tennis på gatan! Hur svårt kan de va? Goodwill och ett aktivt samhällsansvar?

10:30-11:00

Påvelunds TBK lever efter det skrivna ordet? | Jonas Bang ansv. tennisskolan
Varför gjorde klubben en översyn av sina policydokument? Hur tänkte man?
Följt av diskussion i storgrupp.

11:00-12:00

Robin Söderlings resa | Robin Söderling

12:00-13:00

Lunch och rundvandring på egen hand på Tennisens dagar i Tumbahallen

13:00-13:30

Robin Söderling om RS Tennis

13:30-14:00

14:00-14:30

”Helsingborgs TK har alltid en tävling runt om hörnet” | Marcus Lindberg och Anna
Nyman, Helsingborgs TK. Varför Dubbelcupen och Poolspelen? Hur och varför SOtourresor och löpande kvällsevent för barn och ungdomar?
Reflektioner av Maria Strandlund Tomsvik och Jonas Svensson kring Helsingborgs
TK:s engagemang för tävlings- och kvällsevent.
(Forts. på nästa sida)
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Lördag 13 april (forts.)
14:30-15:15

15:15–15:30

Sundsvalls TK kommer bygga och driva ett idrottsmecka | Urban Lundqvist,
klubbchef Sundsvalls TK. Hur får man ihop pusslet som kommer kosta c:a 230 milj-
oner? Är det något ni skulle kunna kopiera? Maria Strandlund Tomsvik och Jonas
Svensson står båda redo med några fördjupningsfrågor men kommer också släppa in
åhörarnas funderingar.
Ring och mejla varandra! Gör studiebesök! Fortsätt utbilda er! Runt hörnet (2020)
väntar även en satsning på klubbesök med hjälp av SISU...

15:30

Christer Sjöö, generalsekreterare Svenska Tennisförbundet, rundar av.

17:00

Tennisens dagar stänger för denna gång portarna i Tumba Tennishall

Med reservation för vissa justeringar i programmet på grund av att konferensen
är kopplad till Tennisens dagar.

Observera: Alla deltagare måste ha med sig en uppsättning rena
tennisskor och ha dem på sig under hela konferensen. Banorna
har precis torkat och är ytterst känsliga under de första veckorna.
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