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INNEHÅLL
Lars Sologub
Klubbchef, Ullevi Tennisklubb

- Nå  “ditt max”

Det dokument du nu 
håller i din hand är ett 
unikt material - sanno-
likt det första i sitt slag 
producerat i en tenni-
sklubb i Sverige. 
Ett mycket stort och 
professionellt arbete 
är nerlagt på detta och 
det är gjort av Ullevi 

Tennisklubbs fantastiskt duktiga tränarstab 
med hjälp också av externa experter inom 
de delar som inte är tennisspecifika.
Jag har haft förmånen att arbeta med 
internationellt elitaktiva idrottare inom 
en annan racketsport, badminton, och 
där följt dessa på ”hela resan” – det har 
vunnits medaljer på EM, VM och även vid 
Olympiska Spel. 
Jag har också fått göra detta med landslag 
i ett flertal länder och även om det funnits 
skillnader i det sätt på vilket man vunnit 
framgång så finns det ett antal uppenbara 
likheter:
 
- Kunskap 
- Väl fungerande elitstruktur 
- Viljan att bli “bäst” 

Som sagt, mycket av det som behövs i fråga 
om kunskap och struktur för att hjälpa duk-
tiga tennisungdomar att nå ”ditt max” finns 
hos Ullevi Tennisklubb – nu är det upp till 
DIG att bestämma hur viktigt det är för DIG 
att nå ”ditt max”!
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VAD ÄR ELITGUIDEN?
Elitguiden är ett dokument som tränarteamet i Ullevi Tennisklubb tillsammans har arbetat 
fram och som framförallt riktar sig till dig som vill utvecklas till en riktigt bra tävlingsspelare.
Framgång är ingen slump, utan grundar sig ofta i ett tålmodigt och ambitiöst arbete. I denna 
guide förklarar vi på ett grundligt sätt hur vi tänker och arbetar med olika moment i tränings- och 
tävlingssammanhang och beskriver vad vi tror är nyckeln till framgång, både på och utanför tennis-
banan. 

I Elitguiden kan du själv söka upp och använda de olika hjälpmedel som du behöver och du 
kan dessutom göra det i din egen takt.

Ju längre du har kommit i din utveckling som tennisspelare, desto fler delar av Elitguiden 
använder du dig utav i din vardagliga tennissatsning!
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”Tänk dig att ett års tennisträning 
motsvarar ett lopp i simning. Varje 
träningspass motsvarar i sin tur ett 
simtag. Förbättrar du varje simtag 
och gör det mer effektivt, så blir  
resultatet av hela loppet bättre. 
Det är exakt samma sak med tennis 
som simning!” Kristian Persson - Coach, Ullevi Tennisklubb
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UPPVÄRMNING



VÅRA
RUTINER

Uppvärmningen är till skillnaden från vad många tror en viktig del av din träning. Det är 
den tid då du skall få kroppen att ställa om sig från lugnt vardagligt arbete till hårdare fysisk 
ansträngning. En bra uppvärmning hjälper dig att få ut bästa möjliga resultat av din träning 
och ökar dessutom din träningskapacitet. När du värmer upp stiger temperaturen i kroppen 
och det förbättrar bl.a. nervsystemets funktion och syretransporten. När musklerna får större 
mängd syre (kroppens motsvarighet till bilens bensin) blir de uthålligare och gör att du orkar 
mer.

Med andra ord får du en högre prestationsförmåga och som bonus minskar du dessutom 
skaderisken kraftigt. Uppvärmning verkar även spänningsnedsättande och kan hjälpa till att 
minska nervositet!

Det är även viktigt att du under uppvärmningen ställer in dig mentalt på träningen som 
komma skall, detta gör dig mer motiverad och ökar samtidigt också din kapacitet.

Uppvärmning 
- Prestera direkt från start!

Klubbens uppvärmningsprogram är smart uppbyggda och hjälper dig både att effektivisera 
och optimera din träning. Programmen inleds alltid med en sk. “pulshöjare” och följs därefter 
av övningar som på olika sätt förbättrar din fysiska status.

Vi ser alltså inte bara uppvärmningen som en “uppvärmning”, utan en viktig del av din utveckling 
till tennisspelare!

VÅRA
UPPVÄRMNINGSPROGRAM

• Jump Rope 1 
• Dynamic Warm-Up 1
• Dynamic Warm-Up 2
• Dynamic Warm-Up 3
• Dynamic Warm-Up Recovery
• Wake-Up-Call 1
• Wake-Up-Call 2
• Wake-Up-Call 3

• Uppvärmningen startar alltid 30 min 
före utsatt starttid. Inför din match 
startar den dock alltid när ett set av  
den matchen som pågår återstår.

TANKESTÄLLAREN
”Din värsta fiende som tennis-

spelare är skador och som skadad 
vinner du inga matcher!”
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”Mitt bästa tips till dig som spelare är 

att aldrig ge upp. När du tycker att det 

känns riktigt, riktigt jobbigt och du är 

trött, då knyter du näven och visar för 

dig själv och din motståndare att du 

har viljan att vinna och att du kommer 

ge 110 % i alla lägen!” Björn Rehnquist - Rankad som nr. 3 i 
världen som junior och vinnare av

Australien Open (junior) 1996!

“ÅRETS ULLEVIARE” 
2006!
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TENNIS



Tennis 
- Three levels of winning points!

Mitt i ett fyrverkeri av “serve-ess”, “trombar” och stenhårda “winners” är det ibland lätt att glömma av ten-
nisspelets absoluta grundprinciper. Visst är det härligt när publiken jublar lite extra efter att du lyckats slå 
in den där “omöjliga stoppbollen”, men vill du nå stora framgångar krävs det att du har en effektiv spelplan 
som ser till att du får statistiken på din sida.

Tennisspelets grundprinciper är simpla. Du skall helt enkelt se till att slå bollen på ett sådant sätt att din 
motståndare inte klarar av att returnera den in i din spelplan. 

Nedan beskriver vi de tre vanligaste sätten som en tennispoäng avslutas på. De allra bästa spelarna i 
världen är otroligt välutbildade och kan därför vinna poängen på en rad olika sätt, men för du statistik över 
hur de oftast vinner sina poäng upptäcker du snart att de är specialiserade inom en viss nivå.

1

2

3

Level 1 - Rafael Nadal / Kim Clijsters

Här skall du vinna poängen genom att använda din säkerhet. Målet 
är att slå bollen en gång mer över nät än din motståndare och på så 
vis framkalla en s.k. “unforced error” (enkelt misstag).
Spelare som använder sig av denna “gameplan” spelar ofta 
med god marginal både över nät och till linjer och inväntar ett 
läge att få kontringsspela. 

Level 2 - Robin Söderling / Venus Williams

Här skall du vinna poängen genom att använda dig av samma 
taktik som i “level 1”, men nu är målet också att det är du som 
skall styra spelet och och pressa din motståndare till en s.k. 
“forced error” (misstag under press).
Spelare som använder sig av denna “gameplan” söker ofta  
initiativet och vill avsluta bollduellen. 

Level 3 - Roger Federer / Justine Henin

Här skall du vinna poängen genom att använda dig av samma 
taktik som i “level 2”, men nu är målet också att det är du som 
skall söka avslut och slå s.k. “winners” (motståndaren lyckas 
inte nå bollen).
Spelare som använder sig av denna “gameplan” bygger ofta upp 
spelet fr.o.m. serve/retur och vill avsluta poängen nära nätet.
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Level 2 
Skapa lägen

Level 1
Säkerhet

Tennis 
- Planering av ditt tennispass!

0-15 min

Level 2 
Skapa lägen

15-30 min 30-45 min 45-60 min 60-75 min 75-90 min

Level 1
Säkerhet

Level 3
Ta hand om lägen

ELIT GUIDEN 10ULLEVI TK - 
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Level 3
Ta hand om lägen

0-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min 60-75 min 75-90 min

Level 3
Ta hand om lägen
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På den förra sidan kunde du läsa om tre olika typer av kvaliteter som du använder dig av för 
att vinna så många poäng som möjligt. För att bli tillräckligt bra krävs det givetvis en stor 
volym av träning, men det är kanske ännu viktigare att du tränar på “rätt saker”. För att vi 
skall kunna säkerställa att vi täcker allt det som du behöver träna på varje vecka, så har vi 
valt att använda oss av tre olika typer av grundträningspass.

Vi gör det helt enkelt för att vara säkra på att vi inte glömmer något och att förhållandet 
mellan ex. tempoträning och matchspel är bra.



”Problem är till för att lösas. En 
hantverkare har en hel låda full av 
olika verktyg för att kunna utföra 
sitt jobb och lösa eventuella prob-
lem som dyker upp. En tennisspelares 
“verktygslåda” behöver innehålla 
olika typer slag, skruvar och has-
tigheter för att kunna besegra sin 
motståndare. Ju fler ”verktyg” du 
har som tennisspelare, desto fler 
taktiska varianter kan du använda 
dig utav.”

Tankebubbla: ”- Min motståndare är inte så bra på att passera…
synd att jag inte har lärt mig att spela bättre volley!”

Klas Ivarsson - Sportchef, Ullevi Tennisklubb
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”Du kan inte säga att du satsar på 
tennis bara för att du tränar tio tim-
mar i veckan, utan satsar gör du 
när du lever med din tennis. Leva 
med din tennis gör du när du tar 
alla chanser att spela tennis, titta 
på tennis eller tänka och fundera 
över din egen tennis. Det allra bästa 
jag visste som junior var att få se de 
bästa spelarna spela och själv få gå 
till min nästa träning och testa saker 
som jag sett dem göra.”

Kjell Johansson - Rankad som nr. 32 i världen i 
singel och Davis Cup-hjälte 1978.
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”Det är inte din prestation som 

skall lyfta upp din attityd, utan din 

positiva attityd som skall få dig att 

prestera på en högre nivå!”

Kristian Persson - Coach, Ullevi Tennisklubb
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FYSTRÄNING



Tänk dig följande scenario: Ur högtalarna hör DU att DITT namn och DIN match “ropas ut”. 
Det har äntligen blivit dags för den stora finalen som DU så länge har drömt om att få spela. 
DU har förberett DIG på ett perfekt sätt inför denna match och bakom DIG har DU en lång 
period av träning där DU gjort allt som står i DIN makt för att kunna prestera DIN absolut bästa 
tennis just idag. Det är ingen slump att DU är i DITT livs form. DU vet om att DU är i en otroligt 
bra fysisk form och kommer att klara av att slå alla de slag som krävs för att vinna matchen.
Det är DU som skall  lämna tennisbanan som en VINNARE och ingen annan!

Tillhör du en utav de fåtalet lyckliga spelare som kan säga att du har känt som i exemplet ovan? 
 
Det finns många fördelar med att ha en god fysisk status och det är dessutom en utav få 
egenskaper som du i stort sett helt och hållet själv kan påverka. 

• Din fysiska status skall vara en TILLGÅNG för dig som tennisspelare och får aldrig vara en 
begränsning! 

• Din fysiska status skall hjälpa dig att uppnå och få ut din FULLA POTENTIAL!

• Din fysiska status skall hjälp dig att bibehålla “FOKUS OCH KVALITÉ” under längre perioder!

• Din fysiska status skall hjälpa dig att ÅTERHÄMTA dig snabbare och möjliggöra en tillräcklig 
tränings- och tävlingsdos för bästa utveckling!

• Att skaffa sig en god fysisk status är den enklaste formen av MENTAL TRÄNING. 
Om du är riktigt stark, så känner du dig också riktigt stark!

Klubbens fysprogram innehåller en bra sammansättning av effektiva övningar som du behöver 
för att kunna uppnå dina mål. Vi ger dig gärna övningarna, men det är du själv som får göra dem!

Fysträning 
- Få ut din fulla potential!

VÅRA
FYSPROGRAM

• Strenght 1
• Strength 2
• Power 1
• Power 2
• Vo2max

TANKESTÄLLAREN

”Du skall vara bättre fysiskt tränad 
än vad tennisen kräver!”

”Du har inte bättre tennisteknik än 
vad din fysik tillåter!”
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Fysträning 
- Träningsvecka under tävlingsperiod!

Dynamic
Warm-Up

1

Strength
1

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

2

Power
1

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Recovery

Recovery

Dynamic
Warm-Up

1

Strength
2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Vo2max

Recovery

Work Rest

MÅ TI ON TO FR LÖ SÖ

Power
2

Målsättningen är att underhålla och utveckla power (styrka & snabbhet) och att underhålla 
uthålligheten. 

2 pass power
2 pass styrka
1 pass uthållighet
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Fysträning 
- Tävlingssvecka under tävlingsperiod!

Dynamic
Warm-Up

1

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Recovery

Dynamic
Warm-Up

1

Recovery

Dynamic
Warm-Up

2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Recovery

Work

-5 -4 -3 -2 -1 MATCH +1

Power
2

Dynamic
Warm-Up
recovery

Recovery

Recovery

Wake-
Up-Call

1 or 2 or 3

Match

Vo2max Strength
1 or 2

Power
1

Work Recovery

Målsättningen med denna vecka är att vara i fysisk form och känna sig pigg och stark när det 
är dags att spela match. Tanken med detta upplägg är att du räknar baklänges. Vad vill jag 
göra dagen innan match? Vad vill jag göra tre dagar före match? Vad vill jag göra dagen efter 
match?

Om du har match på en fredag så är det matchdagen i veckoschemat som gäller. På torsdag 
skall du träna som -1 eftersom det är en dag kvar till match. Onsdag (-2) är din vilodag med 
bara lätt träning. Spelar du en turnering och bara vinner och vinner så upprepar du tränin-
gen som du skall göra under en matchdag dag efter dag med det ända undantaget att var 
3:e dag skall du köra ett riktigt styrke och power pass efter din match för att inte bli sämre 
och sämre rent fysiskt under en lång turnering.
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Fysträning 
- Fysvecka under träningsperiod!

Dynamic
Warm-Up

1

Strength
1 or 2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

2

Power
1 or 2

Recovery

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Dynamic
Warm-Up

1

Work

Dynamic
Warm-Up

2

Work

Dynamic
Warm-Up

3

Work Rest

MÅ TI ON TO FR LÖ SÖ

Strength
2 or 1

Recovery

Power
2 or 1

Strength
1 or 2

Recovery

Power
1 or 2

Vo2max

Recovery

Vo2max

Recovery

Vo2max

Work

Under träningsperiod är målsättningen att utveckla de fysiska grundkvaliteterna: styrka, 
snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination. Desto bättre grundträning desto mer finns 
det att krama ur kroppen när det är dags att prestera och träna för att prestera. En annan 
positiv effekt av en längre grundträning är att också formtoppen håller längre.

Power och styrka kan tränas samma dag utan att de påverkar varandra negativt. Kör gärna 
power passet före tennisen och styrkepasset efter tennisen. Däremot bör du undvika att 
köra uthållighets pass samma dag som du kör power eller styrka. Uthållighets pass bör också 
vara det sista passet för dagen. Men kom ihåg, det är alltid bättre att träna än inte träna!

3 pass styrka
3 pass power
3 pass uthållighet
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”Det är sällan som 
du bara vaknar upp 
och är i toppform.  
Toppform är något 
du hamnar i när du 
gör allt rätt. Det är 
något som du gör 
dig förtjänt av!”
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Kristian Persson - Coach, Ullevi Tennisklubb



”Tålamod är förmågan att kunna 
utstå väntan, förseningar eller 
svårigheter med bibehållet lugn. 
En tålmodig person kan hantera 
yttre stress utan att hänfalla åt 
okontrollerade känslosvall.”

Ovanstående text är resultatet av en sökning på “tålamod”  på www.wikipedia.se!
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ÅTERHÄMTNING



Hur konstigt det än kan låta, så är all form av fysisk aktivitet nedbrytande och kan göra dig 
både trött och stel. För att din kropp skall kunna återfå normal rörlighet igen och “bygga upp 
sig” är det viktigt att du är smart och gör rätt saker. 

Direkt efter ditt träningspass alt. match bör du bl.a. se till att få i dig ordentligt med 
både kolhydrater och protein och köra ett ordentligt återhämtningspass. Då får din 
kropp chansen att rivstarta återhämtningsprocessen och påskyndar därmed din åter-
hämtningsförmåga radikalt. Tillsammans med en bra fysisk status är återhämtning ett 
av de mest effektiva sätten att hålla sig fri från skador. Du får dessutom ut mer av din 
träning och kan träna mer intensivt. 
 
Det första delen av återhämtningspasset är en s.k. “nerjogg”. Detta gör att blodet “sköljer” 
igenom kroppen och rensar bort ex. “mjölksyra” och “slaggprodukter”.

Den andra delen är en s.k. “självmassage”. Här mjukar du upp dina muskler och får dem på 
så vis att slappna av. När kroppens muskler är avslappnade startar läkeprocessen.

I den tredje och sista delen av återhämtningspasset finns det utrymme för dina individuella 
återhämtningsövningar. Detta gör du för att hålla dig fri från “gamla skador” och förebygga 
skador som just du löper stor risk att drabbas av. Vi kallar det för “rehab” och “prehab”.

Återhämtning 
- Bli pigg och fräsch till nästa pass!

VÅRA
ÅTERHÄMTNINGSSPROGRAM
• Aerobic-Flush
• Foam-Roll
• Tennisball
• The-Stick
• Recovery

TANKESTÄLLAREN

”Den som kan återhämta sig bäst 
är den som i det långa loppet 

kommer att kunna vinna mest!”
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Chansen att bli topp 100 på WTA 
om du når en viss ranking på ITF:

 Topp    10 på ITF =  66 %
 Topp    20 på ITF =  57 %
 Topp    50 på ITF = 38 %
 Topp  100 på ITF = 33 %

 - Ovanstående fakta är hämtad från
“Tennis Europe - Junior Survey -
A Study of the Junior Game 2009”!
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TRÄNINGS-
OCH

TÄVLINGS-
PLANERING



För en 16-årig tjej som siktar på att bli så bra som hon kan krävs det ungefär tre timmars 
fysisk aktivitet varje dag under hela året. Det är en hel del timmar och för att kunna möjlig-
göra en sådan satsning krävs det givetvis en mycket noggrann och effektiv planering av både 
träning och tävling. 

Ullevi Tennisklubb har en stor och lång erfarenhet av duktiga tennisspelare och är väl med-
vetna om vad som krävs i olika sammanhang. Idag har vi ett väl utbyggt tränings- och täv-
lingsupplägg där klubben anordnar aktiviteter för i stort sett samtliga nivåer av tävlingss-
pelare. Det innefattar allt från en junior som tävlar på regional nivå till en heltidssatsande 
senior som tävlar på yppersta proffsnivå. Vår aktivitetskalender sträcker sig över hela året 
och innehåller, utöver den ordinarie veckoträningen, tävlingsresor till alla kategorier av täv-
lingar samt “base- och fyscamps” på ex. helger eller lov. 

För att utöka satsningen ytterligare på juniorsidan har Ullevi TK ingått ett samarbete med 
stockholmsklubben KLTK. Detta innebär bl.a. fler resor till internationella juniortävlingar.

I vår “stomplanering” hittar du alltid vilka aktiviteter som är på gång och vilka datum det är 
som gäller.

Några generella tips som du kan tänka på när du lägger din tävlingsplanering:

- Matchspel är hjärtat i tennisen och det mest utvecklande som finns. Spela många matcher 
(ca 100 matcher/år) och i flera klasser. Spela både i din egen klass och i en klass “upp”. Då 
får du säkerligen en bra blandning av matcher där du både är “favorit” och “underdog”. 
SPELA DUBBEL!

- Det är bra med långa tävlingsperioder. När du har flera tävlingar i rad att se fram emot får 
du chansen att arbeta långsiktigt med ditt spel, du blir mer trygg i matchsitutioner och des-
sutom leder matchrutinen till att du får ett bättre självförtroende och blir mindre nervös.

- Det blir både billigare och roligare att åka tillsammans med dina klubbkompisar till tävlin-
garna. Om du en dag skall ta chansen och resa jorden runt som tennisspelare, så är det dags 
att redan i tidig ålder lära sig klara sig på egen hand utan varken föräldrar eller tränare.

Tränings- och
tävlingsplanering
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(dag för dag)
Sätt upp små mål som du skall klara av att uppnå VARJE DAG!

(1 år)
Sätt upp PRESTATIONS-, RESULTAT- och KÄNSLOMÄSSIGA MÅL!

(3 år)
Sätt upp PRESTATIONS-, RESULTAT- och KÄNSLOMÄSSIGA MÅL!

DRÖMMÅL
Beskriv hur din högsta dröm ser ut!

Målsättning 
- Uppnå dina drömmars mål!
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Vad har jag för drömmar med min tennis? Vad vill jag egentligen? Vad kan jag? Räcker det 
jag kan för att bli så bra som jag vill? Vad måste jag lära mig mer? Vilka tävlingar måste jag 
spela och hur många måste jag vinna?
Vid minst ett tillfälle per år bör du sitta ner och tänka igenom och besvara alla möjliga frågor 
som gäller din tennis. Det är viktigt att du vet vart någonstans du är på väg, både för din 
egen skull och för personer i din omgivning. 



”Om DU skall bli en riktigt bra tennis-

spelare måste DU inse att det inte är 

för tränarens, DINA föräldrars eller 

för någon annans skull DU går till ten-

nisen, gymmet eller tar DIG ut på en 

tuff löprunda, utan att det är för DIN 

egen skull DU gör det. För att lyckas 

måste drivkraften komma ifrån DIG 

själv. DU måste ha viljan att träna hårt,  

även när ingen annan ser det.”

Johan Brunström - Rankad som nr. 36 i 
världen i dubbel och har varit i 

sex ATP-finaler i dubbel!

© Prince
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LOGGBOK



Tränar jag för mycket? Tränar jag för lite? Spelar jag tillräckligt med matcher? Har jag ett bra 
förhållande mellan min fys- och tennisträning? Det finns många anledningar till att ha en 
loggbok där du bokför dina fysiska aktiviteter. En av anledningarna är att spelare och tränare 
tillsammans skall kunna följa upp och utvärdera träningen och använda den informationen 
för att vidareutvecklas.

Vi har utformat en elektronisk loggbok som själv räknar ihop och sammanställer all din trän-
ingsdata. Den är även kopplad till Svenska Tennisförbundets “Utvecklingstrappa” och ger dig 
en bra bild av hur du ligger till i förhållande till denna.

Loggbok 
- Följer jag min plan?
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”Klubbens målsättning är att alltid 

sträva mot att ge varje enskild spelare 

chansen till en optimal utveckling. När 

vi skapar träningsgrupper tillämpar vi, 

om möjligt, följande modell:” Ullevi Tennisklubb
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TESTER

Ullevi Tennisklubb



Tester 
- Är jag tillräckligt vältränad?

För att kunna genomföra din tränings- och tävlingsplanering med högsta kvalitet är det 
viktigt att du har en hög fysisk status. Vid två tillfällen per år använder vi oss utav Svenska 
Tennisförbundets fysiska testguide för att säkerställa att du befinner dig på rätt nivå. Vi 
genomför testerna på alla våra tävlingsspelare fr.o.m. 12 års ålder. 
 
Det finns tre målsättningar från vår sida. Den första är att du som spelare skall förstå vad som 
krävs och vad olika kvaliteter innebär. Den andra är att du som spelare skall vara tillräckligt 
tränad för att kunna träna och den tredje är att du som spelare skall vara tillräckligt vältränad 
för att kunna prestera på elitnivå.

Testresultaten används för att kunna se om träningsupplägget är tillräckligt effektivt och för att 
kunna se varje spelares fysiska utveckling.

Du kan se samtliga tester på www.utkacademy.se!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 max jämfotahopp

1 ben höger/vänster

Sargents jump

5 hopp

Chins

Dips

Brutalbänk

Armhävning

Bänkpress

3000 meter
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1 1 max jämfotahopp

Ålder Brons Silver Guld

12 år 195 cm 202 cm 225 cm

14 år 225 cm 239 cm 250 cm

16 år 235 cm 251 cm 265 cm

18 år 235 cm 248 cm 280 cm

6 Dips

Ålder Brons Silver Guld

12 år 7 st 15 st 18 st

14 år 14 st 23 st 25 st

16 år 16 st 28 st 32 st

18 år 17 st 24 st 35 st

2 1 ben höger/vänster

12 år 135/130 cm 139/150 cm 170/170 cm

14 år 165/165 cm 188/180 cm 195/195 cm

16 år 180/180 cm 187/195 cm 200/200 cm

18 år 180/180 cm 193/196 cm 205/205 cm

7 Brutalbänk

12 år 15 st 24 st 25 st

14 år 24 st 30 st 31 st

16 år 27 st 32 st 34 st

18 år 27 st 32 st 37 st

3 Sargents jump

12 år 35 cm 42 cm 47 cm

14 år 45 cm 52 cm 52 cm

16 år 46 cm 55 cm 60 cm

18 år 50 cm 58 cm 64 cm

8 Armhävningar

12 år 30 st 50 st 50 st

14 år 35 st 48 st 60 st

16 år - - 70 st

18 år - - 75 st

4 5 hopp

12 år 980 cm 1055 cm 1200 cm

14 år 1140 cm 1238 cm 1325 cm

16 år 1220 cm 1295 cm 1425 cm

18 år 1220 cm 1292 cm 1450 cm

9 Bänkpress

12 år - - -

14 år 0,7*kroppsvikt 1,1*kroppsvikt 0,8*kroppsvikt

16 år 0,7*kroppsvikt 1,1*kroppsvikt 1,1*kroppsvikt

18 år 0,8*kroppsvikt 1,1*kroppsvikt 1,2*kroppsvikt

5 Chins

12 år 2 st 4 st 8 st

14 år 6 st 15 st 15 st

16 år 9 st 13 st 15 st

18 år 9 st 17 st 18 st

10 3000 meter

12 år 13 min 00 sek 11 min 47 sek 11 min 45 sek

14 år 12 min 00 sek 11 min 15 sek 11 min 00 sek

16 år 11 min 54 sek 10 min 32 sek 10 min 31 sek

18 år 11 min 52 sek 10 min 38 sek 10 min 31 sek

Guld = Uppskattat värde av SvTF för att kunna nå Grand Slam-nivå

Silver = Bästa resultat på SvTF´s Base Camp

Brons = Medelresultat på SvTF´s Base Camp

Kravprofil - Pojkar 
- Testresultat/Min kapacitet!
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1 1 max jämfotahopp

Ålder Brons Silver Guld

12 år 190 cm 201 cm 210 cm

14 år 205 cm 222 cm 240 cm

16 år 210 cm 224 cm 250 cm

18 år 190 cm 209 cm 260 cm

6 Dips

Ålder Brons Silver Guld

12 år 9 st 20 st 17 st

14 år 12 st 21 st 18 st

16 år 7 st 10 st 23 st

18 år 8 st 22 st 28 st

2 1 ben höger/vänster

12 år 140/140 cm 158/149 cm 170/170 cm

14 år 140/145 cm 160/167 cm 175/175 cm

16 år 128/125 cm 152/149 cm 180/180 cm

18 år 130/130 cm 163/159 cm 185/185 cm

7 Brutalbänk

12 år 17 st 24 st 27 st

14 år 24 st 27 st 32 st

16 år 25 st 30 st 33 st

18 år 22 st 27 st 34 st

3 Sargents jump

12 år 37 cm 46 cm 48 cm

14 år 37 cm 43 cm 50 cm

16 år 33 cm 42 cm 52 cm

18 år 35 cm 43 cm 55 cm

8 Armhävningar

12 år 25 st 40 st 39 st

14 år 30 st 38 st 44 st

16 år - - 55 st

18 år - - 55 st

4 5 hopp

12 år 980 cm 1016 cm 1100 cm

14 år 1070 cm 1173 cm 1200 cm

16 år 1060 cm 1147 cm 1225 cm

18 år 1050 cm 1122 cm 1250 cm

9 Bänkpress

12 år - - -

14 år 0,5*kroppsvikt 0,8*kroppsvikt 0,8*kroppsvikt

16 år 0,6*kroppsvikt 0,8*kroppsvikt 0,9*kroppsvikt

18 år 0,7*kroppsvikt 0,9*kroppsvikt 1,0*kroppsvikt

5 Chins

12 år 2 st 5 st 9 st

14 år 3 st 7 st 11 st

16 år 3 st 9 st 12 st

18 år 3 st 9 st 13 st

10 3000 meter

12 år 13 min 22 sek 12 min 25 sek 12 min 15 sek

14 år 12 min 32 sek 11 min 24 sek 11 min 45 sek

16 år 12 min 25 sek 11 min 50 sek 11 min 31 sek

18 år 12 min 15 sek 11 min 36 sek 11 min 31 sek

Guld = Uppskattat värde av SvTF för att kunna nå Grand Slam-nivå

Silver = Bästa resultat på SvTF´s Base Camp

Brons = Medelresultat på SvTF´s Base Camp

Kravprofil - Flickor 
- Testresultat/Min kapacitet!
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Tester 
- Kan jag vad som krävs?

Kan jag utföra övningarna med korrekt teknik? Är jag tillräckligt stark, snabb, uthållig, rörlig 
och har jag tillräckligt bra koordination för att kunna bli en tävlingsspelare?

Det finns många anledningar till att ha en god kunskap om det vi håller på med och därför 
använder vi oss av både praktiska- och teoretiska prov för att säkerställa att du kan det som 
krävs för att bli en tennisspelare.

En av de viktigaste anledningarna är att du förväntas ta ett stort eget ansvar för din utveckling 
genom att kunna utföra kvalitativa träningspass på egen hand.

Besitter du en god kunskap kan du dessutom undvika alla de största, onödiga misstagen och  
istället rikta allt ditt fokus på att utvecklas. Du kan även lära dig mer genom att ex. titta på 
tennis på tv eller läsa tennislitteratur och ha en bra dialog med en duktig tränare.

Varför är det viktigt för tränaren att arbeta med välutbildade spelare?

• En god förkunskap om ex. träningslära skapar utrymme för snabbare utveckling och gör 
att vi lätt kan ta oss “förbi” grunderna. 

• Kan spelaren utföra övningarna korrekt är det möjligt att lägga tiden på att genomföra 
programmen och inte förklara dem.  

• Tränaren kan ge instruktioner som sedan utförs.  

Ju mer kunskap du besitter, 
desto mer intressant kommer du 

tycka att saker och ting är!
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”Bollkänsla och förmågan att läsa 
spelet är kanske det första som dyk-
er upp i huvudet när man tänker 
på olika typer av talanger. Många 
förstår inte att en lika viktig talang, 
om inte den viktigaste, är att ha vil-
jan att träna hårt och alltid göra 
sitt bästa.”

Johan Brunström - Rankad som nr. 36 i 
världen i dubbel och har varit i

sex ATP-finaler i dubbel!

Tack till Tennismagasinet! Foto: Arne Forsell
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”Även om tennis är en individu-
ell sport, så sker i stort sett all din 
träning i en gruppmiljö. Som en i 
gruppen är det därför viktigt att du 
är med och bidrar till en god och 
kamratlig stämning på tennisban-
an. Beröm dina kompisar och ge 
alltid 100 %. Då är chansen stor att 
alla i gruppen går ifrån banan med 
ett leende på läpparna och att ni 
har utvecklats som tennisspelare.”

Mikael Pihl - Barn- och Ungdomsansvarig, Ullevi Tennisklubb

ELIT GUIDEN 38ULLEVI TK - 



FÖRE

UNDER



Checka din utrustning före
Varför?

- Aldrig förlora p.g.a din utrustning!
Vad?

- Vattenflaskan fylld?
- Grepplindor med?

- Sportskadeväskan med?
- Extra energi med?

- Handduk med?

1

Före 
- “Pilotens checklista”!
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Fysisk uppvärmning
Varför?

- Du kommer att prestera bättre och vinna fler matcher samtidigt som risken för skador minskar.
Vad?

- Höjt kroppstemperaturen till svettning?
- Mjukat upp kroppen med aktiv rörlighetsträning?

- Gjort kroppen och alla sinnen alerta genom hopp, sprinter och kast (power)?

2

Mental förberedelse
Varför?

- Prestera bra från första slaget och all fokus på vad du skall göra.
Vad?

- Egen lugn tid med ritualer innan match?
- Tala om för dig själv vad du skall göra idag?

- Avsluta förberedelsen med ett kraftord (Nu kör vi!) och sedan är det FULL FART FRAMÅT SOM GÄLLER? 

3



Idealiskt prestationstillstånd
Varför?

- Om du har kontroll på dina känslor så kan du kontrollera din fysiska prestation. 
Vad?

- Är jag min egen “bäste coach”? 
- Pratar jag med mig själv under match och träning som en bra tränare skulle göra?

- Dricker jag vatten och sportdryck?
- Tillför jag kroppen protein?

- Genomför jag ”The 16 second cure” mellan bollarna?

1

Under 
- “Pilotens checklista”!
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Game plan
Varför?

- Se till att dina styrkor matchas mot din motståndares svagheter, så att matchbilden blir en som passar dig. 
- För att du skall ha plan B och en kontrataktik i bakfickan.

Vad?
- I sidbytet tänk taktiskt! – vem gör vad till vem? 
- Tala tydligt om för dig själv vad du skall göra.

2

Positiv attityd och kämpa hela vägen
Varför?

- Ger du upp förlorar du alltid. Känslan kämpa är starkare än känslan rädsla. 
- Du kan påverka saker att gå din väg.

Vad?
- Är jag aktiv på banan, utstrålar jag energi och vilja?

- Styr jag mig själv med positiva styrord som ex. “jag är STARK!”?
- Intalar jag mig själv att JAG KAN!?
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Checka din utrustning efter
Varför?

- Du skall förhoppningsvis spela flera matcher. 
Vad?

- Har jag racketar så det räcker?
- Är all min utrustning som den skall?

1

Efter 
- “Pilotens checklista”!
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Återhämtning
Varför?

- Du skyndar på återhämtningen och du kommer att känna dig fräsch och pigg snabbare.
Vad?

- Har jag joggat ner?
- Har jag ersatt vätskeförlusten?

- Har jag laddat kroppen med kolhydrater och protein direkt efter match (senast 10 min)?
- Har jag mjukat upp mina muskler?

- Har jag gjort aktiv rörlighetsträning?
- Har jag ätit en riktig måltid inom 2 timmar?

2

Framgångsanalys
Varför?

- Du lär dig mer av att göra rätt än att göra fel. Framgång föder framgång. 
Går det bra vill du göra mer, uppmuntra dig själv till att vilja göra mer och bli bättre.

Vad?
- Ta fram det som du gjorde bra under matchen?

- Hur vann du dina poäng?

 

3



”När du summerar din tävlingsperiod 
är målet att du skall ha vunnit fler 
matcher än vad du har förlorat.”

Klas Ivarsson - Sportchef, Ullevi Tennisklubb

- INGEN HAR 
FÖRLORAT SIG 

TILL ATT BLI 
EN VINNARE!
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”Relax and enjoy com-
petition. The mark of 
a champion is control 
during competition 
and relaxation in the 
presence of stress.”

Peter Rejmer - Elitansvarig, Ullevi Tennisklubb
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TRÄNINGSLÄRA



Oavsett vad du gör för något så förbrukar du alltid energi, men utför du lite tuffare, fysiska 
aktiviteter förbrukar du enorma mängder energi och behöver därför tänka igenom vad det 
är du “stoppar i dig”.

För det första bör du se till att äta fem till sex måltider per dag, där du var tredje timma skall 
få i dig ett större mål mat med kolhydrater, fett och protein. Mellan de större måltiderna 
skall du äta mellanmål och då är det bra med ex. frukter eller bär. Dessa är bl.a. rika på an-
tioxidanter, vitaminer och mineraler och ser till att du håller dig glad, pigg och frisk. Lär dig 
Livsmedelverkets “Tallriksmodellen”.

Under en fysisk aktivitet förlorar du vätska och bör dricka vatten före, under och efter. Du 
kan även se till att komplettera med sportdryck såsom ex. “Powerade”. Se till att du blandar 
den enligt “50 % Powerade och 50 % vatten”.

Undvik onödiga mängder socker i din diet. En sockerbit väger mellan 3-4 gram. Räkna själv 
ut hur många sockerbitar din “favoritdryck” innehåller.

Tallriksmodellen

Träningslära 
- Kostens betydelse!
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Som tävlingsspelare kommer du att utsättas för och hamna i en mängd olika situationer som 
bl.a. kommer att kräva att du kan hantera dina känslor, flytta fokus från dåliga saker till rätt 
saker och prestera din allra bästa tennis i matchavgörande lägen. 

De stora flertalet kopplar oftast ordet “träna” till muskulärt arbete, men det går givetvis lika 
bra att träna upp sina mentala färdigheter. De flesta lägger dessutom ner mycket tid och en-
ergi på att kunna slå stenhårda servar, springa snabbt, hoppa högt och långt, men glömmer 
helt och hållet av att arbeta med det mentala.

Klubben använder sig av “The 16 second cure” (mentala rutiner). Det  är en metod för att 
lära sig att hantera och kontrollera sina känslor och på så vis kunna rikta all energi åt ett håll 
och prestera bättre tennis. Metoden bygger på fyra olika “procedurer” som du som spelare 
skall använda dig utav mellan poängen. Det handlar om att lära sig att snabbt glömma mis-
stag, refokusera och kunna spela bra poäng efter bra poäng efter bra poäng.
För mer detaljerad information, se www.utkacademy.se!

Din attityd och ditt kroppsspråk kommer att spela en avgörande roll om du vill bli riktigt 
duktig i tennis. En proffsig inställning innebär bl.a. att du alltid “fightas” i ur och skur, spelar 
matchen till sista poängen och använder all din positiva energi till fysisk bränsle.  

En “vinnarattityd” är inget som du föds med, utan något du utvecklar. Bestäm dig för att ha 
en proffsig attityd och se till att ha det! Du bestämmer!

Träningslära 
- Mental träning!
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När du tränar är det viktigt att tänka på ett par saker för att du hela tiden skall utvecklas och 
bli bättre. Belastningen är viktig: hur länge, hur intensivt och hur ofta. Du blir bra på det du 
tränar på så det innebär att vill du bli bra på tennis skall du spela mycket tennis. För att bli 
bättre rent fysisk måste du pressa din kropp att utvecklas och göra det ofta och med varia-
tion. Efter att du har tränat hårt måste kroppen också få vila för att kunna ta hand om all 
träning.

Den finns fem fysiska grundkvaliteter som kan tränas:

Styrka
Först skall du träna upp en atletisk kropp som är i balans och sedan skall du träna så att du 
blir riktigt stark genom att lyfta tunga vikter. För att kunna bli riktigt snabb måste du först bli 
riktigt stark.

Snabbhet
När du tränar snabbhet skall du vara utvilad och pigg och passet bör ligga tidigt i din träning. 
Om du skall bli snabbare måste du springa riktigt fort korta sträckor och vila länge. 

Uthållighet
Du förbättrar din uthållighet på bästa sätt genom att arbeta länge och hårt. Att springa rik-
tigt snabbt i 20 minuter är ett bra uthållighetspass.

Rörlighet
Bästa sättet att förbättra din rörlighet på är att genomföra aktiv rörlighetsträning, helst varje 
dag.

Koordination
Att försöka lära sig nya saker är bra koordinationsträning. Som att lära sig nya sätt att hoppa 
hopprep på. När du kan en övning perfekt så är det inte längre lika bra koordinationsträning.

För mer detaljerad information, se www.utkacademy.se!

Träningslära 
- Fysisk träning!
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HUR ÄR EN BRA
TRÄNINGSKOMPIS?

Elit- och tävlingsjuniorerna på Ullevi Tennisklubb tänker högt om hur en bra träningskompis är!

- Ger beröm!

- K
om

m
er

 i 
ti

d!

- Ger alltid “järnet” oavsett
vem han/hon spelar med!

- Ger alltid “100 %” 
även om han/hon 
har en dålig dag!

- Fuskar inte!

- Ger positiv energi till 
andra i gruppen!
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”Det är en större 
prestation att vinna 
när du är favorit än 
att spela jämt och 
förlora mot någon 
när du är underdog!”
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UTRUSTNING



För att du skall ha möjligheten att prestera på topp är skall du ha en komplett tennisutrustning med 
dig, oavsett om det är träning eller tävling.

Den skall givetvis innehålla hela din tennisutrustning, men du skall även vara väl förberedd mot 
eventuella småskador/sjukdomar och situationer som kräver någon form av specialutrustning.

Att vara väl förberedd och att inte lämna någonting åt slumpen gör att du vinner fler matcher 
och förlorar inga “onödiga” matcher! 

Tennis Sportskadeväska Övrigt
• Racketar • Första Hjälpen-kudde • Extra tränings- och matchställ
• Extra senor • Vätskeersättning • Keps
• Extra grepplindor        (ex. Resorb) • Svettband
• Extra vibrationsdämpare • Skavsårsplåster • Extra handduk
• Vattenflaskor        (ex. Compeed) • Gummiband (rehab/prehab)
• Tennisskor • Värktabletter • Extra skosnören
• Extra tennisskor        (ex. Alvedon) • Penna
• Löparskor • Solkräm för sport • Anteckningsblock
• Tennisbollar • Tabletter mot turristdiarré • Hopprep

       (ex. Bifolac) • Individuella skadeskydd

Energi • Coachtejp • Individuella träningsprogram

• Sportdryck • Sax • Individuellt “travelgym”
      (ex. Powerade som blandas • Dauerbinda (8 cm i bredd)
      med hälften vatten) • Nagelklipp
• Snabb inladdning

      (ex. Vitargo Powerbar)

- Vi rekommenderar att din utrustning består av följande saker:

Utrustning 
- Kom alltid väl förberedd!
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Det är ganska givet att det inte finns något “självspelande” racket eller skor som springer av 
sig själv, men med rätt val av material har du möjligheten att få ut din fulla kapacitet och du 
kan dessutom vara säker på att det inte begränsar dig i din utveckling.

I takt med att du lär dig alla tennisslag och har börjat att träna ordentligt, så är det också 
dags att börja fundera på hur ditt material skall vara. Skall jag ha ett tungt eller lätt racket? 
Hårt eller löst strängat? Vilka senor? 

Det finns givetvis en hel “djungel” av racketar, skor och senor, men nedan finner du ändå 
några enklare tips som kan ligga till grund för dina val. Rådfråga alltid din tränare vid ex. 
byte av racket eller senor.

Material 
- Fråga din coach om tips och råd!

- Välj ett racket som är anpassat till din spelnivå. Det är viktigt att racketen hjälper dig. En 
stor “sweetspot” innebär att du oftare får en “bra träff” och en mindre “sweetspot” ställer 
högre krav på ex. din bollträff. Det är enklare att få en högre hastighet i svingen med ett 
racket som väger mindre, men du får inte riktigt samma “tyngd” i slagen. Välj en greppstor-
lek där du känner att racketen känns lagom stor och ligger bra i handen. Det går att göra ett 
litet grepp större, men tyvärr inte ett stort grepp mindre.

- Välj skor som är lätta och stabila. Som tennisspelare gör du många, snabba förflyttningar i 
både sid- och djupled och därför krävs det bra stabilitet i hela din sko. På grus kan du med 
fördel välja att ha en “räfflad sula” som är speciellt anpassad för just grus. Det är inte tillåtet  
att spela i skor med en sula som färgar av sig.

- Välj senor som ger dig en bra spelkänsla. Mjuka senor håller i regel lite sämre och är dyr-
are, men ger dig samtidigt bättre spelkänsla och är mer skonsamma för ex. din axel. Vilken 
hårdhet i strängningen som passar dig bäst är svårt att veta och ofta väldigt individuell. Löst 
tryck ger mer fart och sämre kontroll och hårt tryck ger bättre kontroll och sämre fart. 

- Ett “nylindat” racket känns som ett nytt racket!

- Blir du arg och måste avreagera dig, så är det INTE att rekommendera att kasta ditt racket 
i marken. Varje gång du gör detta uppstår det sprickor i ramen och kvaliteten på ditt racket 
sjunker snabbt.
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”Det är viktigt att du har tålamod och 

arbetar långsiktigt med din satsning 

på tennis. Det är väldigt få spelare 

som allt går snabbt och lätt för. Jag 

tror att din inre drivkraft och att du 

verkligen tror på dig själv är två vik-

tiga ingredienser för framgång. Kom 

ihåg att tränarens främsta jobb är 

att hjälpa dig att uppnå ditt personli-

ga maximum och ex. inte se till att du 

kämpar eller sköter dina träningspro-

gram. Om “det” inte kommer från dig 

själv, så kommer du aldrig att gå hela 

vägen!” Johan Brunström - Rankad som nr. 36 i 
världen i dubbel och har varit i 

sex ATP-finaler i dubbel!
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EKONOMI



Ullevi Tennisklubb är offensiva i sin elitsatsning och lägger årligen ner stora resurser på allti-
från att få fram nästa generations spelare till att hjälpa de som nu är på väg att etablera sig 
på ATP- eller WTA-touren. 
 
I dagsläget finns det tre stora satsningar. Du hittar Catella- och ITF Junior Tour på juniorsidan 
och Future Junior Tour på seniorsidan. För mer detaljerad information, se “kravprofilen”.

Tennis är en dyr sport att utöva och i dagsläget subventionerar klubben all tävlingsverksam-
het. Vi har även sett till att bl.a. skaffa oss samarbetspartners för att underlätta ytterligare. 
Vi är mycket stolta över att ha ett nära samarbete med ex. IFK Kliniken Rehab.

På seniorsidan (Future Junior Tour) subventionerar vi varje spelare med cirka

XX XXX SEK/ÅR
På juniorsidan (Catella- och ITF Junior Tour) subventionerar vi varje spelare med cirka

XX XXX SEK/ÅR
I kalkylen för kostnader är följande saker inräknade:

• Träning inom- och utomhus med ledare
• Träningsläger med ledare
• Tävlingsresor med ledare
• Seriespel med ledare
• Bollar

Intäkter för träningsavgifter och avgifter i samband med andra aktiviteter är medräknade.

Ekonomi 
- Hur mycket satsar klubben?

ELIT GUIDEN 55ULLEVI TK - 



”Mitt tips är att du skall träna upp 
ditt eget självförtroende. Öva på 
att se dig själv som en vinnare och 
att du kan prestera bra i flera olika 
situationer, både när du är ”favorit” 
och ”underdog”. Om din vilja att 
vinna är större än din rädsla att 
förlora, så är du alltid en vinnare.”

Diana Eriksson - Rankad som nr. 4 i Sverige som 
senior och åttafaldig svensk mästarinna.
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ORDNING
OCH
REDA



Nedan finner du en lista över en rad olika exempel på saker som du bör acceptera och följa 
för att kunna deltaga i vår tävlingsverksamhet. Listan är gjord utan någon inbördes ordning.

- När du går in på tennisbanan är du alltid ordentligt förberedd och lämnar aldrig tennis-
banan förräns träningspasset alt. matchen är slut. Att gå in på träningen är som att åka till 
en tävling, du skall inte behöva vända hemåt för att hämta något du glömt. Använd dig av 
“pilotens checklista” för att säkerställa att du gör och har med dig rätt saker. 

- När vi är på tävlingsresor används mobiltelefoner endast vid behov eller vid bestämda tid-
punkter/tillfällen.

- Du skall alltid vara i god tid till samtliga aktiviteter. Detta är både för gruppens, tränarens 
och din egen skull.

- Samma uppvärmnings- och återhämtningsrutiner som används i den ordinarie tränings-
verksamheten används även vid eget spel.

- När du befinner dig i tennissammanhang är du en “ULLEVIARE” och representerar inte 
enbart dig själv, utan samtliga medlemmar i hela klubben. Du uppträder därför alltid på ett 
schysst och sportsligt sätt.

- Du förväntas alltid ta stort eget ansvar i samband med samtliga tränings- och tävlingsaktiviteter. 
samt ställa upp och hjälpa personer i din omgivning. 

- Som “äldre spelare” blir du naturligt en förebild för “yngre spelare” och förväntas därför 
alltid föregå med gott exempel. Som den äldsta spelaren i gruppen blir du även naturligt 
ansvarig om ingen tränare är på plats.

- När du befinner dig på en aktivitet som är ledarledd är det alltid, och då menar vi alltid, 
den ledaren som bestämmer och har det “avgörande ordet”.

Ordning och reda 
- I samband med träning/tävling!
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Tillhör du en av alla dem som blir väldigt nervös och har svårt att 
hantera dina känslor i en tuff matchsituation? Lugn, om man tänker 

efter så är tennis en riktigt snäll sport att tävla i!
 

• Du har alltid en förstaserve och en andraserve!

• I singel får du träffa en yta som är 89 m2 (motsvarar 4236 st tennisbollar)!

• I en vanlig tresetsmatch kan du förlora 47 poäng i rad och ändå ha chansen att vinna!

• Du kan förlora fler poäng än vad du har vunnit och ändå vinna matchen!

• Din motståndare kan bli nervös och få “blackout” och missa varenda slag!

• Du behöver inte slå en enda “vinnare” för att vinna matchen!

• Du har alltid rätt till 20 sek vila mellan poängen!

• Du kan aldrig råka ut för “sudden death”!

• Matchen avbryts om det regnar för mycket!

• Du får ha keps som skyddar dig mot solen!

• Tennisnätet är ca 1 meter högt jämfört med ca 2,5 meter i volleyboll!

• Du får sitta ner och vila i sidbytena!
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Hur är jag som en bra tennisförälder? Vilka uppgifter skall jag hjälpa till med och vilka skall 
jag låta mitt barn sköta själv? Hur ger jag rätt typ av stöd? Hur mycket skall jag egentligen 
“pusha” mitt barn och hur mycket skall komma från honom/henne själv? 
 
Tränarteamet får ofta ta emot ett otal frågor kring ämnet “tennisföräldrar”. Nedan vill vi 
redogöra för hur vi skulle vilja att ex. kommunikation mellan tränare-spelare-föräldrar ser 
ut och hur du hjälper ditt barn att utvecklas till en bättre tennisspelare. Det viktigaste är att 
tränare-spelare-föräldrar tillsammans skapar en miljö som är både rolig och utvecklande.

För oss är “tennisföräldrar” just föräldrar som har barn som spelar tennis. Den vikigaste rol-
len som “tennisförälder” är exempelvis att se till att de grundläggande behoven såsom kost 
och sömn fungerar, att hjälpa till med skjuts när det behövs och att “peppa” sitt barn i ur 
och skur. Det är i stort sett omöjligt att lyckas som tennisspelare om man inte har föräldrar 
som alltid ställer upp och stöttar på rätt sätt. Skall du vara en bra “tennisförälder” skall du 
med andra ord se till att bli expert på detta!

- Vi får alltid det bästa resultatet när det är spelaren själv och tränaren som har en dialog 
gällande själva tennisspelet. Det är viktigt att tränaren och föräldrarna pratar samma språk. 
När “vuxenspråket” säger två olika saker uppstår “konflikt” och det innebär utebliven ut-
veckling.

- Vi märker tydligt att de spelare som har “tennis som sin egen grej” och som är drivande i 
sin egen satsning, är de spelarna som utvecklas snabbast och presterar bäst resultat över 
tid. 

- Det vet aldrig vad du har att förvänta dig i en match. Det finns ingen “enklare” eller 
“svårare” match/tävling och alla matcher/tävlingar är exakt lika bra tillfällen för dig att träna 
på att vinna och att utveckla ditt spel. Gå därför alltid in med samma inställning oavsett 
tillfälle. Detta gäller både dig som spelare och dig som förälder. Det handlar om att ha en bra 
balans mellan realistiska förväntningar, spelförmåga och krav. Det finns inget värre än att 
spela “matcher som jag bara inte får förlora” eller “matcher där motståndaren redan är för 
bra på förhand”. 

- För att lyckas i en individuell idrott krävs det att du är självständig. Du utvecklas mest om 
du får komma utanför din “trygghetszon”. Visa att du som förälder kan lita på ditt barn så att 
han/hon vågar lämna sin “trygghetszon” för att utvecklas som människa och tennisspelare.

Tennisföräldrar 
- Positivt med rätt typ av stöd!
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Tre betydelsefulla ingredienser 
för att nå framgång!
 
Kunskap
Kunskap inom alla delar/ämnen som är viktiga för att nå allra längst upp – denna kunskap
skall finnas hos tränare, fystränare, sjukgymnaster, mentala rådgivare, näringsfysiologer
med flera.
Kunskapen skall förmedlas på ett pedagogiskt sätt av dessa ”experter” för att hjälpa de aktiva 
på deras väg mot toppen.

Väl fungerande elitstruktur
En struktur där ovanstående delar finns inkluderade plus träningsanläggning, gym och 
annat nödvändigt för den aktives utveckling. 
Här ska naturligtvis också skolarbete/studier få plats, skötas och kunna kombineras på bästa 
sätt med tennissatsningen.

Viljan att bli ”bäst”
Jag anser att DU i Ullevi Tennisklubb har det mesta av de två första delarna på plats – nu
kommer, anser jag, den absolut viktigaste ingrediensen för att nå DITT max!
Den obändiga viljan att alltid få ut max i såväl träning som tävling, att i alla lägen, oavsett
hur DU känner DIG/mår just idag, alltid fightas, med alla (tillåtna) medel och med all DIN
kunskap och andra kvalitéer för att få ut max. Att alltid komma väl förberedd till träning
och tävling, med allt vad det innebär, att alltid ha 100% koncentration i alla lägen och att 
alltid ”slåss” till ”sista blodsdroppen”.
Det spelar ingen större roll hur mycket och bra arbete och stöd dina tränare, föräldrar och 
Andra lägger ner på detta – det är DU som måste bestämma hur långt DU vill nå och vad  
det får kosta i form av tid, ”uppoffringar” och annat – då och endast då kommer DU att 
lyckas!
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Leg. sjukgymnasten EVA LINGER 
från IFK Kliniken Rehab ger dig 
sina bästa tips för att undvika 
onödiga skador
 
Vilket är ditt bästa tips för att hålla sig skadefri?
- Det mest grundläggande är att du har en god fysik och en bra, avspänd teknik. I övrigt är 
det viktigt att du sköter dina rutiner utanför banan såsom ex. uppvärmning och återhämt-
ning. Detta tillsammans med en bra kosthållning ger dig bra förutsättningar för att hålla dig 
borta från onödiga skador. Den största skaderisken är faktiskt när du precis har varit skadad 
och skall tillbaka till tennisbanan. Det är många som inte riktigt har tålamod att vänta tills 
det verkligen är dags att börja spela tennis igen. Lyssna på din kropp!

Vilken är den vanligaste tennisskadan och hur undviker man den?
- Olika överbelastningsskador är i särklass mest vanliga. Det handlar om axelskador, men 
även armbåge, handled och ryggbesvär. Här är det ofta som spelaren inte har lyssnat på 
kroppens varningssignaler i tid och att det är därför skadan dyker upp. Prata med din trän-
are och kolla hur din teknik ser ut. Det kanske finnas något som du kan ändra som gör din 
teknik mer skonsam för kroppen och som dessutom kan få dig att prestera bättre. Annars 
rekommenderar jag att du tränar extra på det som du vet med dig att du är svagare på. Man 
är aldrig starkare än den svagaste länken i kedjen!

Vad innebär en god fysisk status för dig?
- Helheten är otroligt viktig. Det mest grundläggande är att du har en god bålstabiltet och 
en bra kroppskontroll.  Det är även viktigt att du har en bra balans mellan t.ex. att vara stark 
och rörlig, snabb och avspänd. 

Kan man vara otränad och ändå lyckas som tennisspelare?
- Nej! Jag skulle vilja säga att det är absolut nödvändigt att vara mycket vältränad som ten-
nisspelare, speciellt om du vill spela på en högre nivå. 

ELIT GUIDEN 63ULLEVI TK - 

Eva Linger - Leg. sjukgymnast, IFK Kliniken Rehab



ELIT GUIDEN 63ULLEVI TK - 

Klas Ivarsson - Sportchef, Ullevi Tennisklubb

Sist men absolut inte minst...
TENNIS = GLÄDJE!

Bli riktigt duktig på att komma på positiva saker. Tänker du efter, så förstår du att 
det alltid finns något positivt att ta med sig hem från varje träning eller match.

Kanske hade du en vinnande taktik, stabila grundslag, bra koncentration, några 
härliga “undanläggningar”, någon perfekt stoppboll, en stenhård serve eller 
kanske en “kämparglöd” som gjorde att du gav 100 % trots att spelet inte alls 
fungerade idag.

Leta efter positiva känslor som du kan spara på och ta med dig in till nästa match 
eller träning. 

Blir du riktigt duktig på att komma ihåg alla positiva saker som du lyckats med är 
det enklare att se sig själv lyckas och då har du skapat bra förutsättningar för att 
bli en ännu bättre tennisspelare.

Varför skall jag göra såhär?

Det som gör oss glada gör vi gärna igen!
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