
 
 

Två spännande tjänster på KLTK 
 

KLTK söker två engagerade personer till klubbens tränarteam. 
 
Tränare 1. 
 
Du ska arbeta med klubbens flitiga tävlingsspelare både på hemmaplan och i samband med 

tävlingar ute i landet. Du brinner för att hjälpa dina spelare att nå sin fulla potential. Du är 

välkommen till ett engagerat tränarteam där man gemensamt tar ansvar för klubbens 

omfattande verksamhet i alla åldrar. Tjänsten är heltid. 

Tränare 2. 

Du ska arbeta med klubbens yngsta spelare från 8 års ålder och lära ut tennisens grunder. 

En del av dina elever kommer att bli framgångsrika tävlingsspelare i Sverige men det viktiga 

är att så många som möjligt får en livslång relation till tennissporten. Även om dessa elever 

inte reser lika flitigt som våra tävlingsspelare så ingår en hel del helgarbete. Du är 

välkommen till ett engagerat tränarteam där man gemensamt tar ansvar för klubbens 

omfattande verksamhet i alla åldrar. Tjänsten är heltid. 

• KLTK:s juniorverksamhet består av 150 barn i boll- och rörelseskola och 300 juniorer i 
tennisskola. Utöver detta har klubben nästan 1700 seniormedlemmar och deltar med lag i 
samtliga nivåer i Svenska Tennisligan. 
 

• KLTK bildades 1896 av dåvarande Kronprins Gustaf. Klubben arrangerade redan från start 
stora internationella mästerskapstävlingar, en tradition som i allra högsta grad lever vidare. 
 

• KLTK är ägare till ATP-tävlingen Stockholm Open tillsammans med Salk och Stockholms 
Tennisförbund. Redan 1901 arrangerade KLTK Kungens Kanna för första gången. Sedan 
flera år är Kungens Kanna & Drottningens Pris Nordens främsta juniortävling, med Super 
Category-status inom Tennis Europe Junior Tour. 
 

• KLTK äger Kungl. Tennishallen med 15 inomhusbanor, 6 grusbanor utomhus, 1 hardcourt 
utomhus samt ett fullt utrustat gym. 

 
Kanske är du som söker ung och i början av tränarkarriären eller äldre med lång erfarenhet. 
Eftersom vi idag är fler män än kvinnor i gruppen så blir vi extra glada över ansökningar från 
kvinnliga tränare.  
 
Du kommer att arbeta i ett team under ledning av vår sportchef. I arbetsuppgifterna ingår 
resor och en del administration inklusive möten med elever och målsmän. 
 
För denna heltidstjänst krävs körkort. 
 
Vill du bli en del av vårt team? Skriv till oss och berätta vem du är och vad du har för 
erfarenhet.  
 
Rickard Billing 
Sportchef 
rickard.billing@kltk.se, 0735-110 572 
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