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SVTF SYDS UPPDRAG I SVENSK TENNIS 

 

SvTF Syd ska arbeta för och på uppdrag av våra klubbar  
och vara ett av Svenska Tennisförbundets regionala organ samt 

vara en aktiv part i utveckling av svensk tennis genom  
Game Change 2030  

 
 



SVTF SYDS VISION 
 

SvTF Syd skall verka för  
 

”Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet”. 
 

 
 



 
 

SVTF SYDS VÄRDEGRUND 
 
 
 

Vi välkomnar alla! 
Roligt, Öppet, Utmanande, Hållbart 

 



  SVTF SYDS INRIKTNINGSMÅL 
 
 
 
 

1.  Klubbutveckling/Klubbservice 
2. Spelarutveckling  
3. Utbildning  
4. Ekonomi i balans 



  1. KLUBBUTVECKLING/KLUBBSERVICE 
 
 
 
 

Samarbeten och nätverk 
        - Starta upp projekt Småland.  
        - Identifiera och engagera ambassadörsklubbar i olika delar av  

 regionen och hjälpa till att starta upp lokala nätverk  
        där samarbeten mellan dessa och andra närliggande klubbar sker.  
        - Starta upp och driva 1-3 antal regionala nätverk där bland annat  

 goda exempel hos klubbar lyfts fram och delas.  



  1. KLUBBUTVECKLING/KLUBBSERVICE 
 
 
 
 

Klubbesök 
        - Genomföra 20-25 återbesök hos klubbar (efter utvärdering av de  

 besök som gjordes under hösten 2022). 
        - Genomföra 10 nya klubbesök. 
Stimulera tävlandet i regionen 
        - Öka antalet licensierade spelare med 10 %. 
         Mätning uppdelad mellan killar och tjejer samt i åldersgrupperna:  

 10 år och yngre, 11-18 år samt 19-30 år. 



1. KLUBBUTVECKLING/KLUBBSERVICE 
 
 
 

Stimulera ett livslångt tennisintresse   
Hur får vi så många som möjligt att spela tennis så länge som möjligt?  
        - Fortsättningsgraden i klubbarnas träningsverksamhet ska vara minst 75 %. 
Stimulera klubbar att initiera/utöka interna aktiviteter 
        - Öka klubbarnas LOK-aktiviteter med 5 %. 
Fånga och vägleda föräldrar till yngre spelare 
        - Genomföra regelbundna utbildningar för föräldrar i anslutning till LM och  

 Next Gen Cup. Tema: ”att vara tennisförälder” 



 2. SPELARUTVECKLING 
  
 
 
 

- Vinna Sofias Cup och Pirres Pokal 
- Vinna minst två singelklasser och en dubbelklass i Elite Next  Gen Cup,  

 samt vara i semifinal i övriga klasser 
- Öka antalet lag i STL med 10% 
- Skall genomföras minst 140 SO Tour tävlingar  
- Skall genomföras minst 35 deltävlingar i Tennispokalen 
- Genomföra 12 utbildningsläger för åldrarna 11-16 år 
- Genomföra 12 samlingar för åldern 10 år. 



 3. UTBILDNING  
 
 
 
 

- Genomföra minst 15 utbildningar inom det nya utbildningsprogrammet 
 (Bastränarutbildning, Multiskillz Tennis, Funktionärsutbildningar  
 och Introutbildningar) 

- Minst 200 tränare ska genomföra utbildningar och kurser genomförda av SvTF Syd. 
- Minst 30% av deltagarna ska vara kvinnor 
- Initiera endagars introutbildningar i klubbar från behövande områden  

 (Utvärderas utifrån antalet deltagare vid kurser) 



 4. EKONOMI I BALANS 
 
 
 
 

- Verksamheten ska följa budget med avvikelse mininum +/- 5% 
- Erhålla verksamhetsbidrag på minst samma nivå som tidigare årfrån varje SDF/SISU 
- Koppla minst två nya samarbetspartner till regionens verksamhet som förstärker 

regionens ekonomi 
- Hantera personell resursförstärkning med balans i ekonomin 
 


