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EN LEVANDE
IDROTT,
FÖR LIVET,
HELA LIVET
En levande idrott innebär att vi är kreativa och öppna för förändring och arbetar hårt för att hålla vår
idrott engagerande och levande.
För livet innebär att vi bidrar till en friskare befolkning som lever längre. Tennisen vilar på hälsosamma
värderingar och möjliggör utveckling på alla nivåer.
Hela livet innebär att tennis kan utövas genom hela livet – oavsett ålder och ambitionsnivå.
För ett par år sedan inleddes Svenska Tennisförbundets förändringsarbete för att bättre samordna
verksamheten enligt den nya visionen. Detta, tillsammans med våra olika investeringar i svensk tennis,
har utan tvekan skapat resultat.
Samtidigt fortsätter dagligen arbetet med att skapa ytterligare förutsättningar att utveckla svensk
tennis inför nästa årtionde. En del i detta är att hela tiden förbättra möjligheterna för starka och långsiktiga samarbeten med olika partners.
Det är från intresset, framgångarna, lärdomarna och kärleken till sporten som vi, tillsammans med våra
samarbetspartners, skapar förutsättningarna och framtiden för svensk tennis.
Vi är oerhört stolta över Sverige som tennisnation och de historiska ögonblick och de minnen som vår
idrott skapar i Sverige och i världen. Varje dag.
Bästa tennishälsningar,
Åsa Hedin, styrelseordförande
Christer Sjöö, generalsekreterare

SVERIGE
ÄLSKAR
TENNIS
Sverige är en stark och stolt tennisnation med
en fantastisk historia. Många världstjärnor och
tennisprofiler har fostrats i Sverige och det finns
många klassiska ögonblick som skapat idrotts
historia – inte bara i Sverige, utan även ute
i världen. Svenska Tennisförbundet har varit med
hela vägen och det är vi oerhört stolta över.
Tennis är modernt och engagerande
Tennis är roligt att utöva och att titta på
Tennis ger god motion
Tennis utbildar många olika inspiratörer

FRAMTIDEN
ÄR FANTASTISK
Idag är tennisintresset oerhört stort i Sverige. Tennis är
en av de största individuella idrotterna och engagerar
årligen över 40 000 barn och ungdomar till rörelse och
träning.
Generationen som växte upp under epoken med
Sverige som världens bästa tennisnation har också ett
stort intresse för sporten, vilket sprider sig till vänner,
bekanta, kollegor och inte minst till barnen som genom
föräldrar, kompisar och tennisskolor får prova på
tennis. Det har visat sig att om utövaren får chansen
till tre roliga tennisår, oavsett ålder, så förblir tennisen
ens idrott resten av livet.
Vidare skördar svenska spelare och landslagen
framgångar på både junior-, dam- och herrsidan.
Framgång smittar av sig, därför är det viktigt att
svenska spelare och landslagen fortsätter att hävda
sig på den internationella arenan och förblir goda
förebilder och ledstjärnor.
Vi är glada att vårt arbete och våra satsningar visar
resultat och svensk tennis går nu en mycket spännande
framtid till mötes.

VI FOSTRAR
NÄSTA
GENERATION
Tennissporten bidrar till samhället. Föreningslivets och
klubbarnasmiljö är en mötesplats för alla åldrar och alla
samhällsgrupper. Sporten skapar glädje, rörelse, friskvård,
motion samt livslångt lärande och en förståelse för fair play.
Man lär sig att förberedelseoch övning ger färdighet, om
motivation, och om att göra sitt bästa. Man lär sig om regler,
respekt, etik och moral. Det finns också en viktig social aspekt
där samvaro och tillhörighet har stor betydelsevilket är en
grogrund för utbildning och för utveckling som människa.
Att vara en del av svensk tennis och Svenska Tennisförbundet
är att vara en del av en framgångsrik och respekterad aktör som
tar ansvar och utvecklar inte bara sporten, utan också nästa
generation och samhället i stort. Och nästa svenska världsetta.

TENNISEN
ÄR GLOBAL
OCH LOKAL
Tennisen är global och en av världens största idrotter
med flera miljoner utövare. Sporten visas ständigt på de
stora tv-kanalerna och media följer varje fotsteg som
världsstjärnorna tar. ATP, WTA, ITF och nationellaförbund
jobbar alla aktivt för att göra sporten än mer spännande,
modern och attraktiv ur ett globalt perspektiv. Samtidigt
är tennisen lokal där nästan varje ort ute i landet har en
tennisbana och en tennisklubb eller förening som aktivt
bedriver verksamhet varje dag.
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VÅRA
VÄRDERINGAR

Det är många som har spelat tennis mot en garagevägg eller jagat autografer
som liten och drömt om att bli tennisproffs. Det är ofta så det börjar. Som
förbund vill vi främja tennisintresset hos alla - oberoende ålder, bakgrund eller
funktionshinder. Förbundets uppgift är att samordnatennisen i Sverige och
skapa rätt förutsättningar för att ständigt öka intresset och utveckla sporten så
att den synliggörs varje dag. Som samarbetspartner till svensk tennis är man del
av vår vision och våra värderingar.

VISION
En levande idrott, för livet, hela livet

VÄRDERINGAR
Vi välkomnar alla, med ambitionen om jämställdhet och allas lika möjligheter
Vi utgår från glädjen och utövarnas perspektiv
Vi ser både spelaren och människan

MÅL
Främja intresset och ständigt skapa synlighet för sporten
Öka antalet utövare och klubbmedlemmar
Säkerställa fler tävlingar och därmed fler tävlande – året runt, på alla nivåer
Utbilda ledare som ska vara de bästa i Sverige
Att som tennisnation rankas som bland de bästa i världen på både dam- och herrsidan

VI SYNS OCH
AKTIVERAR
– VARJE DAG

Tennis är kommersiellt en av väldens största idrotter. Media följer dagligen de stora
turneringarna och världsstjärnorna syns ofta och mycket på tv och i sociala medier.
Samtidigt är många svenska tennisprofiler aktiva ambassadörer för sporten och syns
i olika positiva sammanhang. Som samarbetspartner har man rätt till association
mot både historik och nutid samt rätt till synlighet över förbundets hela katalog av
rättigheter. Som partner får man därför aktivering av sitt varumärke genom svensk
tennis. Varje dag.

NI SYNS OCH
ENGAGERAR
– VARJE DAG
SPORTEN TENNIS. FÖR SVERIGE. VARJE DAG.
• Sverige älskar tennis.
• Sverige är en stolt tennisnation med många tennisprofiler.
• Föreningslivet, idrotten och fair play bygger individen och samhället.
• En levande idrott för hela livet – ung som gammal oberoende bakgrund.
• Samordning av utövare, klubbar, tävlingar, utbildning, regler, koncept.
• Utbildning och coachning av ungdomar, ledare, tränare, domare.

SVENSKA LANDSLAGEN
Alla samlingar, läger och matcher där Sverige representeras.
• Herr inkl Davis Cup och OS
• Dam inkl Fed Cup och OS
• Junior inkl VM, EM, NM
• Veteran inkl VM, EM, NM
• Rullstolstennis inkl VM, EM, OS
• Tränarteam
• Individuella spelare – representerar sin nation i alla ATP-, WTA- och ITF-tävlingar

BARN OCH UNGDOMAR
Glädje, lek, rörelse, träning, match, laganda och fair play i fostrande miljö.
• Tennisens dag – prova på-aktiveter för alla
• Tennis på Gatan – var som helst, när som helst, hur som helst
• Kvarterstennis – träning i kvarteret, lokala planen eller banan
• Minitennisbanor/bollväggar - lekplatser, sportfält och klubbar
• Multi SkillZ – intro till tennislek/träning på eller utanför klubben
• Play & Stay – serva, spela, räkna från första träningspasset
• Player School - anmälan, döma, lotta, spela match, tacka för god match
• Elite Hotels Next Generation – matchmoment, tävlingar, fair play

TENNISTÄVLINGAR I SVERIGE
Alla åldrar, från amatör till proffs, året runt, i hela landet.
• Internationella tävlingar i Sverige (ATP, WTA, ITF, Tennis Europe)
• Nationella tävlingar (junior-SM, Sommar-/Vintertouren, Elite Hotels Next Generation, veteran-SM)
• Seriespel – alla regionala och allsvenska serier från rookie till elit till veteran
• Klubbtävlingar – alla anmälningar sker via SvTF (mini/röd, midi/orange, maxi/grön, junior, senior, veteran)

BLI EN
DEL AV
SVENSK
TENNIS
Som samarbetspartner till Svenska Tennisförbundet
får ert företag ta del av alla de positiva mervärden
som kommer med att stödja sporten i sig.Samtidigt
får ni en mängd rättigheter inom förbundets
hela verksamhetsområde genom a
 ssociation,
kommunikation, exponering, försäljning och
relation. Vi vill att ett partnerskap ska vara ett
strategiskt beslut som är en del av att profilera
det egna v
 arumärket eller stärka den större
marknadsmixen. Stora möjligheter finns att skapa
nya affärer, inte bara mot dens tarka målgruppen
utan också inom vår egna partnerfamilj. Genom
samarbete och gemensamma a
 ktiveringar blir vi
tillsammans ett vinnande koncept.
Utöver det strategiska vill vi förstås att våra
partners ska känna stolthet över att vara en del
av svensk tennis varje dag. Vi ska trivas ihop och
skapa härliga minnen tillsammans. Därför skapar
vi också olika aktiviteter för våra samarbets
partners under året.

HUVUDSPONSOR

OFFICIELL PARTNER

MEDIAPARTNER

QUALITY TEAM

VI ÄR PROFFS
Svenska Tennisförbundet är en professionell organisation med kontor
både i Stockholm och i Båstad. Vi är med i alla beslut och aktiviteter som
rör svensk tennis och våra samarbetspartners rättigheter. Vi är även med
i planeringen av olika aktiveringar och kan hjälpa till i genomförande
och uppföljning så att vi gemensamt skapar ett upplägg som passar just
ert företag och ert varumärke. Vi håller alltid löpande kontakt med våra
samarbetspartners med uppdateringar om verksamheten och planerna
framåt.
För att våra egna och våra samarbetspartners ambitioner ska infrias och
leda någonstans strävar vi efter långsiktiga samarbeten med avtal som
sträcker sig över flera år.
Vi anser att en professionell organisation och ett professionellt agerande
är en förutsättning för framgångsrika relationer, både på och utanför
banan. Varje dag.

SVENSKA TENNISFÖRBUNDET SWEDISH TENNIS ASSOCIATION
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010-444 04 10 info@tennis.se www.tennis.se
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