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Balans
Balans är ett centralt begrepp i vår filosofi att utveckla såväl våra spelare som vår verksamhet. Balans handlar om harmoni och trygghet, och om att må bra.
För våra tränare innebär det att hitta rätt balans mellan stimulans, krav och förmåga
hos varje enskild spelare.
För våra elitspelare handlar det om balans mellan träning, tävling och vila, samt en
balanserad kost.
För våra juniorer handlar det om balans mellan träning, skola och fritid.
För föräldrar handlar det om att balansera sitt engagemang. Att stötta utan att pressa.
För klubben handlar det om att balansera olika intressegrupper och se till att klubben
blir en mötesplats för alla åldrar och alla ambitionsnivåer.

Beröm
Beröm får oss att växa, både som människor och som tennisspelare. På Ullevi TK är beröm och positiv förstärkning basen för all inlärning och utveckling. Med beröm menar
vi inte att endast uppmuntra goda resultat utan framförallt att berömma utveckling,
inställning och kämparanda. Föräldrar möter sina barn med ett leende efter träning och
match oavsett prestation.
Vi visar också vår uppskattning av varandras arbete och engagemang utanför banan.
Beröm, klappar på axeln och leenden är viktigt för att vi alla - tränare, personal, spelare
och föräldrar - skall känna att vi bidrar på ett värdefullt vis.

Ansvar
Vi har alla ett gemensamt ansvar för klubbens namn. Vi representerar Ullevi Tennisklubb, inte bara i vår egen hall utan på alla tävlingar, träningar och utbyten runt om i
landet och i världen. Fair Play och gott uppförande, på och utanför banan, är därför en
självklarhet för såväl spelare som föräldrar och tränare. Äldre spelare och tränare är i detta
avseende viktiga föredömen för de yngre. Det är tränarnas ansvar att lära ut fair play och
betona hur viktigt det är att visa respekt för medspelare, motståndare och funktionärer.
Självklart tar Ullevi TK och dess medlemmar också avstånd från all form av droger och
dopning.
Inom klubben har vi olika ansvarsoråden. Ledning och personal ansvarar för klubbens organisation och för att ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar att utveckla
sin tennis. Spelarna, oavsett spelstyrka, ansvarar för sin tennis och sina framsteg utifrån
ambitionsnivå. Av spelare i klubbens elit- och tävlingsverksamhet förväntas att man tar
seriöst på sin träning och tar ansvar för kost, sömn, utrustning och förberedelser. För
samtliga spelare i den organiserade träningsverksamheten gäller att komma i tid med
komplett utrustning samt att respektera och lyssna på tränarna.

Ambition
Som klubb har Ullevi TK stora ambitioner. Genom nytänkande och uthållig satsning
vill vi vara ledande, inte bara i Sverige, utan i Europa. Vi har höga mål för våra elit- och
juniorlag, liksom vi har höga krav på oss själva att skapa en välfungerande och professionell verksamhet.
Varje spelare väljer däremot sin egen ambitionsnivå. Våra tränare arbetar för att alla,
oavsett spelstyrka, skall utvecklas till bästa möjliga tennisspelare utifrån ambition och
potential.

Samhörighet
Ullevi Tennisklubb är en plats för gemenskap, både på och utanför banan. Här möts vi
över gränserna; unga, gamla, spelare, åskådare, amatörer och proffs. Alla är lika välkomna
oavsett spelstyrka, ålder, kön, religion och etnisk bakgrund. Vi respekterar alltid varandras behov och rätt att spela och njuta av tennis.
Vi värnar om lag- och klubbkänslan och anordnar regelbundna träningsläger och reser
på tävlingar tillsammans så ofta vi kan. För våra spelare är det lika viktigt att vara en bra
träningskompis som att vara en duktig tennisspelare. Vi gläds åt varandras framgång och
stöttar varandra i motgång. Våra rutinerade spelare ser det som sin uppgift att hjälpa och
uppmuntra de yngre.

Skratt
Tennis är kul! Ur skratt och glädje till sporten föds motivation. Våra tränares jobb är att
visa hur roligt det är att spela tennis. Att få våra spelare, unga som gamla, att vilja spela
mer och utveckla sin tennis är en av klubbens viktigaste uppgifter.

