
 
 

  

 
 

Vill du vara med i  
Paratennisrådet? 
 
Svensk rullstolstennis har en lång och framgångsrik tradition i Sverige. De flesta tänker nog 
på Stefan Olsson som är vår mest framgångsrike spelare genom tiderna med två 
Wimbledontriumfer i bagaget. Men, rullstolstennisen är så mycket mer i form av spelare som 
tränar och tävlar på motionsnivå, ideella ledare som lägger ner en stor del av sin fritid och 
inte minst klubbar som genom sina verksamheter skapar ett ökat intresse för rullstolstennisen. 
  
Både Riksidrottsförbundet och Svenska Tennisförbundet (SvTF) betonar i sina styrdokument 
vikten av att idrotten och i det här fallet tennisen ska vara en inkluderande idrott som är till 
för alla. Med detta sagt är det vårt uppdrag att ge alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet 
och funktionsnedsättning tillgång till och möjlighet att uppleva tennisen.  
 
Som ett led i att öka antalet tennisspelare med funktionshinder kommer SvTF under första 
kvartalet 2020 bilda ett Paratennisråd. Ett råd som ska inrymma representanter från 
rullstolstennisen, stående tennisspelare med funktionshinder och tennisspelare med 
intellektuella funktionshinder (Special Olympics), därav samlingsnamnet paratennis.  
 
Nu söker vi dig som vill vara med och verka för paratennisens utveckling i Sverige. 
 
Paratennisrådets uppgift: 

o att verka för att paratennis tillväxt i Sverige 
o att omvärldsbevaka paraidrotten och i synnerlighet paratennisens utveckling  
o att vara ett bollplank och medspelare till SvTF:s och regionernas anställda personal 
 

Paratennisrådets organisation: 
o alla discipliner inom paratennis ska vara representerade 
o rådet ska bestå av minst 40% av ettdera könet 
o rådet kommer att träffas ca 3 gånger/år 
o medverkan är ideell mot kostnadsersättning för resor 

 
Vi söker dig som: 

o har engagemang för paratennis 
o har kunskaper om paratennis 
o har egen erfarenhet som spelare och/eller ledare inom paratennis  

 
 
Ansökan innehållande en kortfattad presentation av dig själv samt tillhörande cv skickar du 
till info@tennis.se senast den 20:e januari. Beslut kommer att fattas av Förbundsstyrelsen den 
14:e februari. Eventuella frågor besvaras av SvTF:s Generalsekreterare, Christer Sjöö, 
christer.sjoo@tennis.se. 


