
Verksamhetsberättelse Tennis Göteborg 2016 

Tennis Göteborg är en av sju regioner i Sverige. Under 2016 har Tennis Göteborg arbetat efter 

den verksamhetsplan som fastställdes på årsmötet i mars 2016.  

 

Tennis Göteborg har, i samarbete med regionens klubbar, arrangerat tävlingar som Inomhus-

RM, Next Generation Cup och Utomhus-RM. Dessutom har Tennis Göteborg anordnat tio 

deltävlingar och ett slutspel inom Tretorn Junior TS-Tour samt diverse serier som juniorserier, 

damdubbelserien, H70-serien och Västsvenska cupen. Tennis Göteborg har fortsatt att 

arrangera Lilla Klubbtouren/If SO Tour under året. Denna tour består av fristående tävlingar 

för barn i åldern 7-10 år där matcherna spelas med mini-, midi- och maxibollar. Tennis 

Göteborg har också sanktionerat tävlingar inom regionen som följer de nya tävlingsformerna 

som är bestämda av Svenska Tennisförbundet. Dessutom har Tennis Göteborg administrerat 

tourer som Allgott & Villgott Cup samt Baseline Junior Tour.  

 

Tennis Göteborg har också arrangerat åtta Next Generation-läger i samarbete med Svenska 

Tennisförbundet. Dessutom har Tennis Göteborg haft ledare med på Pirres Pokal, Sofias Cup 

och Next Generation Cup i Båstad. Tennis Göteborg har även arrangerat tränar-, och 

tävlingsledarkurser under 2016.  

 

Tennis Göteborg ansvarar för Göteborgs Tennisgymnasium med cirka 15 elever. Tennis 

Göteborg har för fjärde året i rad spelat mot Tennis Väst i en regionsmatch för juniorer som är 

äldre än 15 år.  

 

Under året har Tennis Göteborg skickat ledare på tävlingar i Sverige där spelare oavsett 

klubbtilllhörighet i Göteborg har erbjudits att åka med. Tennis Göteborg har också deltagit på 

Svenska Tennisförbundets Teknikprojekt som har riktat sig till tränare och spelare under 13 år.  

 

Information från Tennis Göteborg och om göteborgstennisen i allmänhet har givits ut i 

tidningen Göteborgstennis, vilket är Tennis Göteborgs officiella organ. Denna tidning har 

kommit ut med ett nummer under våren och ett nummer under hösten. Tidningarna har 

distribuerats till regionens olika tennishallar. Tennis Göteborg använder sociala medier genom 

Instagram och Facebook för att regelbundet kommunicera tennisen. Dessutom finns mycket 

information att finna på Tennis Göteborgs hemsida med adressen www.tennisgoteborg.se.  

 

Projekt som Tennis Göteborg har arbetat vidare med under året är etableringen av ett regionalt 

tenniscenter i Kviberg samt stöttar tennisverksamheten i Hammarkullen/Angered. 

 
  

Göteborg 1 mars 2017 

 

Styrelsen för Tennis Göteborg 

Per-Gunnar Persson (ordförande), Cia Åkerman-Ström (vice ordförande), Stefan Brocker, 

Berndt Johansson, Cecilia Hielte Kallenberg, Ann-Christin Norfeldt, Magnus Tengby och Jonas 

Wirén. 

 

 

 

http://www.tennisgoteborg.se/

