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SvTF	ÖST	KONFERENS	18	oktober-anteckningar.	
	
Program	

1. Klubbinformation	 	 	 	 Resp	klubb	
2. Game	Change	samt	aktuella	frågor	 	 Christer	Sjöö	
3. Moretennis	Checkpoints	 	 	 Pontus	Bergevi,	Magnus	Eriksson			
4. SvTF	Göteborgs	satsning	på	videobank	 Klas	Ivarsson	
5. Utveckling	av	Strängnäs	Tennisklubb		 Henrik	Vajstedt	
6. SvTF	Öst	verksamhet	 	 	 	 Mirza	Beciragic	

	 	 	 	 	 	 	 Jan	Trolle		
Deltagare	
Joséphine	Meunier	Linköpings	TK,	Håkan	Jonsson	Linköpings	TK,	Freddie	Förster	TK	SAAB,	
Michael	Moberg	Södertälje	PTK,	Eric	Johansson	Örebro	TK,	Dragan	Mikic	Brokinds	IF/TS,	
Frida	 Engblom	 Mjölby	 TK,	 Martin	 Mestanza	 Simon	 SK/TS,	 André	 Göransson	 Lillån	 TK,	
Daniel	Svensson	Trosa	Racketklubb,	Henrik	Vajstedt	Strängnäs	TK,	Harald	von	Koch	SvTF	
Öst,	Mirza	Beciragic	SvTF	Öst	och	Jan	Trolle	SvTF	Öst.	
	
Plats	
Hotell	Foresta	Lidingö	samt	matcher	i	Kungliga	
	
	
1.	Klubbinformation-främst	positiva	delar	
	
Brokinds	IF/TS	
Elva	olika	sporter,	tennis	utövar	ca	40	st,	en	asfalt	och	en	innebana.	
	
Mjölby	TK	
Ca	100	barn	i	TS,	fyller	90	år	i	år,	genomfört	7	st	”prova	på”	som	gett	många	nya	spelare.	
	
Linköping	TK	
Bra	bredd,	många	nya	spelare,	20	barn	på	läger	till	Båstad	–	7	nya	tävlingsspelare,	mycket	
utbyte	med	ÖTK,	ban-/hallproblem,	vi	får	se	hur	det	löser	sig.	
	
Visby	TK	
Kö	både	bland	både	barn	och	vuxna,	brist	på	tävlingsspelare	(som	många	andra	klubbar),	
”Tennis	på	studs”	=	20	pensionärer	i	gång.	Mycket	bra	utveckling	i	stort.	
	
Trosa	Racket	
Padel	är	igång,	behöver	fler	tränare	och	behöver	utveckla	fler	tävlingsspelare.	
	
Simon	SK/TS	
Tennis	 från	2015,	önskar	fler	tennisbanaor	och	då	gärna	en	hall.	Behöver	stärka	 ledning	
och	har	behov	av	fler	tränare.	Deltar	i	Öst:s	Återstartsstöd.	
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Örebro	TK	
Bra	fart	på	tennisen,	planarbete	pågår	avseende	tennisbanor,	bra	anläggning,	många	täv-
lingsspelare	som	tränar	3-9	tim/ve,	38	tävlingsspelare	deltog	i	senaste	tävlingen.	
	
TK	SAAB	
Ökar	både	avseende	TS	och	antalet	tävlingsspelare.	Bra	med	två	heltidsanställda	tränare.	
	
Lillån	TK	
Ca	400	medlemmar	och	115	 i	 tennisverksamhet.	 Stödjer	nu	Nora	 LTK	 i	Återstartsstöds-
projektet.	
	
Norrköpings	TK	
Bra	verksamhet	både	i	TS	och	avseende	tävlingsspelare.	
	
Strängnäs	TK	
Bra	verksamhet	både	 i	TS	och	avseende	tävlingsspelare.	Se	Henrik	Vajstedts	redovisning	
här	nedan.				
	
Södertälje	PTK	
Bra	tränare	Yerko	Muller	och	Robin	Brage,	klubben	mår	bra,	utmaning	med	nuv	4	banor,	
15	barn	tränar	i	Tumba,	antalet	barn	och	vuxna	ökar.	
	
2.	Game	Change	samt	aktuella	frågor.	 	 Christer	Sjöö,	SvTF	
	

	
Christer	berättade	om	hur	Game	Change	2030	växte	fram	genom	förankring	med	regioner	
och	klubbar,	bl	a	genom	Sverigeresan	från	norr	till	söder.	Detta	gav	370	olika	förslag	där	
man	jobbade	vidare	med	250	och	som	blev	de	12	olika	områdena	i	GC	med	ca	50	delmål.	
	
1.	Innovation	och	flexibilitet,	2.	Spelarutveckling,	3.	Tävlingsformer	för	alla,	4.	Internatio-
nella	framgångar,	5.	Tränar-	och	spelarutveckling,	6.	Klubbservice,	7.	Samarbeten	och	nät-
verk,	8.	40	lika,	9.	Medlemmar,	10.	Spelarytor	och	tennisbanor,	11.	Fans	och	följare,	12.	
Partnersamarbeten.	I	1.set	har	vi	hittills	arbetet	med	pkt	3,	4	5,8,	11	och	12.		
	
Se	 tennis.se	 under	 Vår	 verksamhet.	 Viktigt	 att	 klubbarna	 nu	 är	 med	 i	 processen	 och	
funderar	över	sina	framtida	mål	inom	dessa	områden.	
	
3.	Moretennis	Checkpoints	 	 	 Pontus	Bergevi,	Djursholms	TK	

Pontus	presenterade	modeller	för	spelarutveckling,	och	vi	tycker	det	är	en	utomordentligt	
genomarbetad	modell	 för	 klubbarna	 att	 använda	 sig	 av.	Här	 visas	 en	 röd	 tråd	 i	 utveck-
lingstrappan	för	spelare.	Finns	ett	antal	filmer	på	youtube	samt	information	om	detta	på	
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internet.	Flera	klubbar	i	Öst	använder	sig	redan	av	systemet.	Rekommenderar	att	ni	går	in	
och	studerar	modellen.	
	
4.	Videobank		 	 	 	 	 Klas	Ivarsson,	klubbchef	GLTK	

Klas	visade	en	övningsbank	VIMEO	videos	som	 innehåller	400	övningar	som	grundar	sig	
på	5	byggstenar,	nämligen	Förmåga,	Taktik,	Mentalt,	Lära	sig	tävla	och	Lek	och	Fys.	SvTF	
Väst	och	SvTF	Mitt	är	intresserade	för	att	studera	detta	ytterligare.	Vi	i	Öst	ska	likaså	titta	
vidare	på	detta.	
	
5.	Utveckling	av	Strängnäs	TK	 	 	 Henrik	Vajstedt,	klubbchef	

Henrik	berättade	om	klubbens	ekonomi,	anläggning	och	tränare	som	är	på	topp.	Klubben	
satsar	på	utbildning	av	tränare	och	tävlingsspelare,	som	ständigt	ökar.	För	att	 få	största	
möjliga	delaktighet	satsar	klubben	på	facebook	och	genomarbetade	Nyhetsbrev.	För	att	
effektivisera	 verksamheten	 använder	 klubben	 sig	 av	 digital	 plattform	 Office	 365.	 LOK	
hanteras	digitalt.	Klubben	inventerar	ständigt	möjligheten	att	producera	egna	tränare.	För	
tränare	har	man	gemensamma	tränarmöten	där	man	diskuterar	 innehåll,	pedagogik	och	
röd	 tråd	 för	 träningsgrupperna.	 Tennisskolan	 omfattar	 ca	 280	 elever	 (barn,	 ungdomar,	
vuxna)	som	tränar	på	tre	banor	från	ca	14-20	varje	dag.	Dessutom	har	men	en	intern	liga	i	
singel	 i	 7	 divisioner	 och	 två	 ligor	 i	 dubbel.	 Här	 spelar	 ca	 40	 spelare.	 Att	 delta	 i	 våra	
nationella	tävlingar	lägger	klubben	stor	vikt	och	här	utbildas	spelarna	i	Fair	Play.		
	
2020	påbörjades	projekten	”Tennis	på	gatan”	och	”Prova	på	tennis”.	Utökade	samarbetet	
med	kommunen,	SvTF	och	 lokaltidningen.	Vidare	byggde	man	ut	gymnet	och	organiser-
ade	rotation	av	tränarna	i	grupperna	samt	intensifierade	arbetet	med	sociala	medier.	
	
2021	klargjorde	man	 färdplanerna	 för	 tävlingsspelarna,	 införde	MatchI	och	Fortknox	 för	
ekonomihanteringen.	 Vidare	 infördes	 digital	 tidsrapportering	 samt	 ytterligare	 olika	
projekt.	Temaveckor	genomförs	sen	 lång	tid	tillbaka,	 likaså	ca	7	sommarläger.	Webshop	
finns	 sen	 tidigare	 samt	 att	 man	 deltar	 med	 flera	 lag	 i	 STL.	 Och	 att	 arrangera	 SO	 Tour	
tävlingar	anser	man	vara	viktigt.	
	
6.	Information	från	SvTF	Öst	 	 	 	 	 	 	
	
Utbildningar,	sport,	återstartstöd	 	 	 	 	 Mirza	Beciragic	
Mirza	informerade	om	kommande	utbildningar,	som	efter	hand	läggs	ut	på	vår	hemsida.	
Likaså	berättade	han	om	övriga	aktiviteter	inom	sport/läger,	som	också	läggs	ut	på	hem-
sidan.		
	
Vi	arbetar	nu	också	för	att	särskilt	stödja	ett	antal	klubbar	inom	ramen	för	Återstartstöd.	
Här	 ingår	 Nora	 LTK,	 som	 får	 stöd	 av	 Lillåns	 TK.	 Åtvidabergs	 TK	 får	 hjälp	 av	 oss	 genom	
Cornelia	 Lister	 och	Motala	 TK	 får	 inledningsvis	 hjälp	 av	 RF/SISU.	 I	 projektet	 ingår	 även	
Kumla	TK,	Simon	SK/TS,	Gnesta	TK,	Katrineholms	TK	och	Nyköpings	TK	som	både	vi	och	
RF/SISU	avser	hjälpa.		
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Övrig	information	 	 	 	 	 	 	 Jan	Trolle	
Jan	 informerade	 om	 Tennislyftet,	 som	 innehåller	 ca	 20	 delar	 om	 klubbens	 verksamhet.	
Kan	med	 fördel	 användas	 för	 självstudier	och	 som	underlag	 för	workshops	 i	 klubbarna.	
Likaså	för	utbildning	av	klubbstyrelsen.	För	detta	finns	också	ett	bildspel.	Finns	att	läsa	på	
vår	hemsida	under	Klubbutveckling.	
	
Vidare	 informerade	 Jan	 om	 Mål	 och	 Aktiviteter	 2023-2024	 som	 grundar	 sig	 på	 de	
områden	 som	 ingår	 i	 Game	 Change.	 Det	 är	 utomordentligt	 viktigt	 att	 nu	 klubbarna	
anammar	modellen	 och	 påbörjar	 arbetet	med	 att	 formulera	 sina	mål	 i	 denna	 struktur.	
Redan	inför	2022	gav	vi	ut	denna	struktur	till	klubbarna	i	våra	Mål	och	Aktiviteter	2022-
2023,	så	det	är	möjligt	för	klubbarna	att	titta	där.	Finns	också	på	vår	hemsida.	
	
Vår	 valberedning	med	Rolf	Olsson	 i	 spetsen	har	 skickat	 ut	 ett	 upprop	 till	 klubbarna	 att	
SVTF	Öst	behöver	förstärkas	både	i	valberedning	och	styrelse.	Och	tänk	på	att	40	lika	nu	
gäller	 vilket	 innebär	 för	 vår	del	 förstärkning	med	damer.	Men	herrar	 är	 självklart	också	
välkomna.	
	
I	 fre-lör	 innan	 vår	 konferens	 genomförde	 SvTF	 också	 sin	 konferens	 för	 regionernas	
ordförande	 och	 regionschefer.	 Hela	 SvTF	 styrelse	 och	 i	 huvudsak	 samtliga	 förbundets	
anställda	 deltog	 också	 vilket	 var	 mycket	 uppskattat.	 I	 huvudsak	 diskuterades	 Game	
Change	 genomförande	 och	 vilka	 prioriteringar	 som	 vi	 bör	 göra	 de	 närmaste	 åren.	 Fans	
och	 Följare,	 40	 lika,	 tränar-	 och	 spelarutveckling,	 tävlingsformer	 för	 alla	 och	 internatio-
nella	framgångar	diskuterades	främst	och	i	viss	mån	kom	vi	in	på	spelarutveckling.		
	
Härligt	 att	 det	 rådde	 stor	 enighet	 och	 inom	 kort	 kommer	 SvTF	 anvisningar	 för	 det	
fortsatta	arbetet.	
	
	
Avslutning	
Jan	och	Mirza	 tackar	deltagarna	 för	bra	diskussioner	 i	de	 frågor	 som	presenterades.	De	
flesta	deltagarna	var	chefstränare/tränare	och	med	anledning	av	det	är	det	angeläget	att	
denna	information	diskuteras	 i	klubbarna.	Det	finns	här	en	hel	del	som	klubbstyrelserna	
bör	sätta	sig	in	i	främst	då	GC	och	klubbarnas	arbete	med	sina	mål	de	närmaste	åren.		
	
Vi	önskar	er	alla	lycka	till	i	att	utveckla	svensk	tennis.	
	
	
Jan	och	Mirza	


