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Kursdeltagarna 2018/19 i Pixbo/Jönköping 

Sista chansen och året som vi kör den gedigna 4-dagarsutbildning! 

”Vi vågar påstå att det just nu inte finns någon liknande utbildning i Sverige som 
på bara 4 dagar, både praktiskt och teoretiskt lyckas förankra barnens rörelse-
behov och hur de bäst utvecklar allmänna ”skills.” Samtidigt som det är så 
tennisförberedande d v s i Multi SkillZ får barnen öva upp sin förmåga att 
bedöma och möta en inkommande boll i alla möjlig höjder och hastigheter i ett 
socialt lagsammanhang.” 



Vad ingår i utbildningen?  

• Vinterns utbildning genomförs i två etapper, således 2 obligatoriska 
workshopshelger som ingår i utbildningspaketet för att bli en fullfjädrad 
ledare i Multi SkillZ.  

• Konceptet är genialt och oändligt. Det finns alltså inga begränsningar för 
hur klubben skall implementera det i sin verksamhet. Några väver inte det 
som en renodlad aktivitet medan andra klubbar har valt att knyta det till 
befintliga träningstimmar.    

• Utbildningsavgiften är totalt 15 000 kronor per klubb, oavsett om ni skickar 
en eller två ledare. ”Ni skall naturligtvis skicka minst 2 ledare!” Bäst av allt 
är att klubben får tillbaka 12 000 kronor i utbildningsbidrag från SvTF om ni 
genomför utbildningen.  

• Förutom detta får ingår ett Multi SkillZpaket anpassat för 8 barn (värde c:a 
4000 kr). Passa på, det är ett generöst erbjudande! Skulle ni vilja skicka 3 
eller fler ledare så kostar det föreningen 1500 kr extra per deltagare.  

Fram till och med 1 augusti 2021 ingår – förutsatt att man har påbörjat och slut-
fört utbildningen – fri support för två ledare i klubben. Dessa får full uppkoppling 
till ett väldigt åskådligt material via webben. Alltid uppdaterat med färdiga 
terminsplaneringar för alla nivåer. Nytt för i år är dessutom att ToddlerZ ingår! 
Bara att köra igång på röd nivå efter första helgen… 

Workshop 1 Helsingborgs TK: 29 – 30 november 2019   

Workshop 2 Helsingborgs TK: 27 – 28 mars 2020 

 

 
Varför skall klubben vara med i Multi SkillZ? 
 

… för att öka kvalitén i klubbens tennisskola 

… för att skapa en fördjupad kunskap hos tränarna om grundläggande ”skills” 

… för att stärka klubbgemenskapen 

… för att det finns många olika sätt att implementera tänket Multi SkillZ i klubben 

 

 



 

P.S. Varför inte mejla Marcus Lindberg marcus@htktennis.com,Fabian Jansson 
tabergsdalens.tk@telia.com eller Eva-Lena Daun evalena.elo@gmail.com för att få 
lite inside om hur de implementerat tänket kring Multi SkillZ i sina klubbar… 

Anmälan  

Anmälan görs genom att verksamhetsansvarig   i klubben mejlar nedanstående 
information till Ola Mårtensson ola.martensson@tennis.se Anmälan är bindande.  

Vi vill skicka följande två ledare till årets Multi SkillZ utbildning 2019/20 i 
Helsingborg: 
 

1. Namn, fullständigt personnr (för IdrottOnline), adress, mobilnr, klubb, personlig 
mejladress och gärna klubbens också. 

2. Ange också kontaktuppgifter på den person som är verksamhetsansvarig i 
klubben. Detta kan naturligtvis vara samma person som går utbildningen. 

Sista anmälningsdag är onsdagen den 15 september 2019. Först till kvarn…  


