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ULLEVI TENNISKLUBB 
SPELARPOLICY 
Singel, dubbel eller mixed. I lag eller individuellt. Enkla matcher, alldeles för svåra eller sådär 
jämnt att det krävs en tiebreak i det avgörande setet för att skilja dig och din motståndare åt. 
Tennis är en fantastisk tävlingssport som med sitt räknesätt gör att det i princip alltid är 
möjligt att vända och vinna eller för den delen ha en stor ledning och riskera att förlora.  

Det kan vara utmanande såväl fysiskt som mentalt och det gäller att fortsätta kämpa och 
försöka hitta nya sätt att spela sin bästa tennis och förhoppningsvis vinna matchen. Men allt 
handlar inte om att vinna. Det handlar om att göra en bra insats där man gör sig själv rättvis 
och nå så nära sitt eget max som möjligt. Men det handlar också om att representera sin 
klubb på bästa sätt och att vara en förebild för yngre som ser dig spela matcher.  

I Ullevi Tennisklubb strävar vi efter att våra spelare skall vilja representera klubben i olika 
tävlingssammanhang. Att spelarna skall vara stolta över att bära klubbens märke på bröstet. 
Det handlar också om att klubben skall vara stolta över att våra spelare representerar oss. 
 
I såväl tränings- som tävlingssammanhang (seriespel och tävlingar) där du som spelare 
representerar Ullevi Tennisklubb förväntas du… 

• Följa klubbens vision och värdegrund. 

• Agerar på ett sådant sätt att dina lagkompisar och motståndare uppfattar dig som en 
schyst person och en god representant för klubben. 

• Respektera domare, tävlings- och matchledare, funktionärer, motståndare, 
träningskompisar, tränare, föräldrar och publik. 

• Följa de spel- och uppföranderegler som finns för den tävlingsformen du deltar i och inte 
fuskar medvetet. Detta innebär till exempel att du inte kastar tennisracket och har ett 
vårdat språk - inga kränkningar i tal eller agerande. Du förväntas även aktivt motarbeta all 
form av mobbning och smutskastning. Detta gäller både under träning och tävling. 

• Ta avstånd från användandet av all form av doping. 

• Verka för en miljö i klubben som är fri från droger, tobak och alkohol. 

• Ta ansvar för att ta reda på hur du som spelare skall agera vid spel och vadhållning i 
samband med idrottstävlingar.   

• Sist men inte minst vara ett föredöme för yngre spelare och klubbkompisar. 
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ULLEVI TENNISKLUBB 
FÖRÄLDRAPOLICY 
 
Du som idrottsförälder är viktig. När ditt barn spelar tennis kommer du att få uppleva många 
fantastiska och oförglömliga ögonblick, men du kommer också att ställas inför många och 
stora utmaningar. Detta gäller både i tränings- och tävlingssammanhang. 

Du kan göra stor skillnad beroende på hur du väljer att anta rollen som just förälder och ditt 
sätt att agera och till exempel ge feedback kommer ha stor påverkan på ditt barn. Familjens 
värdegrund och rutiner kring träning och hälsa kommer också ha stor påverkan. Ställ dig 
gärna frågor som: Hur hjälper du ditt barn i motgång och hur firar ni i medgång? Hur pratar 
du till ditt barn på väg hem från träningen eller matchen? Vad är det du synliggör med din 
feedback? Hjälper du ditt barn att staka ut en utmanande och rolig väg framåt där lärande 
och utveckling är det allra viktigaste eller lägger du fokus på ditt barns resultat? 

Det finns många frågor och funderingar och inte alltid ett rätt eller fel svar, men med ett sunt 
och moget vuxenperspektiv kommer vi tränare och du som förälder tillsammans att lösa det 
mesta under resans gång. 

Vi vill att du ställer krav på oss som förening och att du väljer Ullevi Tennisklubb för att du 
tycker om vår filosofi och tror på den. Ställ gärna krav på vår miljö, våra tränare och 
träningen. Det är bra för oss att du gör det så att vi hela tiden måste utvecklas. Vi kommer 
nämligen ställa krav på dig också. För oavsett om det finns många utmaningar och 
svårigheter vill vi att du förutom att tycka till om vår träning och tränare skall tycka om vår syn 
på hur föräldrar kan hjälpa vår verksamhet och sitt barn på bästa sätt.  

Läs gärna ”Tryggt föräldraskap” från Rädda Barnen. 

https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/handbocker/
tryggt_foraldraskap_radda_barnen.pdf 

Från och med 1 januari 2020 är FN:s Barnkonvention lag i Sverige 

BARNKONVENTIONENS FYRA GRUNDPRINCIPER 

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

- Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

• Följa klubbens vision och värdegrund. 
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• Att spela tennis kan vara mycket utmanande fysiskt, tekniskt, taktiskt och inte minst 
mentalt. Framförallt i samband med matchmomentet har ditt barn fullt upp med själva 
matchen och då kan du som förälder finnas där som en lugn och trygg supporter. Låt ditt 
barn få kämpa och brottas med matchens klurigheter på egen hand och uppmuntra 
gärna försök och kämparinsatser som du vet kommer leda till något bra på sikt.  

• Hjälp ditt barn med att få ett långsiktigt tänk. Om ditt barn fokuserar på resultat här och 
nu hjälper du istället till att lyfta blicken och fortsätta uppmuntra saker som du vet leder i 
rätt riktning. 

• Hjälp till att skapa en bra och rolig stämning runt träning och match. Det gör du genom att 
prata positivt om träning och matchspel och hjälpa till att hitta lösningar istället för att se 
hinder. Visa att du tror på ditt barn.  

• I samband med träning skall inte föräldrar interagera med sitt barn på ett sådant sätt som 
påverkar träningen eller tränaren negativt. Låt ditt barn träna i lugn och ro tillsammans 
med sin träningsgrupp och sin/sina tränare utan att avbryta eller kommentera från 
läktaren. 

• I samband med tävling skall inte föräldrar lägga sig i matchen på något vis. Detta gäller till 
exempel feedback, tips och dömning/regler. Vid problem med dömning eller regler skall 
alltid tävlings- eller matchledare tillkallas och denna har då ansvaret att hjälpa spelarna. 
Detta gäller även för tränare.  

• Du vet aldrig vad du har att förvänta dig i en match. Det finns ingen “enklare” eller 
“svårare” matcher/tävlingar och alla matcher/tävlingar är på ett eller annat sätt lika bra 
tillfällen för dig att träna på att utveckla ditt spel. Gå därför alltid in med samma inställning 
oavsett tillfälle. Genom att känna till detta kan du hjälpa ditt barn att förbereda sig ungefär 
likadant inför varje match eller tävling. 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”.  

• Du som förälder kan försöka skapa förutsättningar för att ditt barn skall känna att “tennis 
är min egen grej och mitt stora intresse”. Se till att det är ditt barn som sitter i förarsätet 
och att du själv hamnar i passagerarsätet i vissa situationer och bakstätet i andra 
situationer. Spelarna som har högst motivation, utvecklas snabbast och presterar bäst 
över lång tid har ofta ett stort eget driv.  

• Peppa ditt barn att vara en bra träningskompis och en bra och schyst matchspelare som 
kämpar i både med- och motgång och som följer ”fair play” både vad gäller dömning och 
vad gäller uppförande. Se även till att du ”lever som du lär” genom att själv vara en 
förebild för både ditt barn och andra personer både på klubben och på tävlingar. 
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GDPR 
Trygg hantering av dina personuppgifter 

Ullevi Tennisklubb värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina 
personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina 
uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. 

Vilka uppgifter vill vi ha? 

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig 
lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid hos Ullevi Tennisklubb. 

Vi behöver ditt samtycke 

När du skickar in din återanmälan till oss tackar du ja till att Ullevi Tennisklubb får behandla 
dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. 

Varför? 

Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, fakturering, 
kvalitetsarbete, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag och myndighetsbeslut. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är Ullevi Tennisklubb. Kontaktperson är: therese.hansson@ullevitk.se. 

Hur länge vi sparar data? 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika 
uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt därefter 
under två år sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under 
längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger 
att underlag måste sparas i längre tid. Vi sparar uppgifter tills obetald faktura är betald och 
maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt 
bokföringslagen. 

Dina rättigheter 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss therese.hansson@ullevitk.se 

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 
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Tillgång till dina personuppgifter 

– Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag 
över vilka uppgifter som behandlas. 

– Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta 
innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av 
personuppgiftshantering, personlig inloggning på alla konton. 

Kontaktuppgifter: 

Ullevi Tennisklubb therese.hansson@ullevitk.se 
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