
Pressmeddelande Göteborg den 31 oktober 2022 

Ullevi Tennisklubb öppnar en ny tennisanläggning i Kallebäck och 
ökar förutsättningarna för barn och ungdomar att spela mer tennis 
 
Nu slår vi upp dörrarna till vår nya, unika tennisanläggning i Kallebäck. Med inspiration från de 
allra bästa tennisbanorna har vi installerat fyra Green Set-banor med högklassigt led-ljus, 
tennisnät som används på proffstourerna och funktioner på plats som antingen styrs helt 
automatiskt eller via appar. Anläggningens ”centrecourt” är en över 500m2 stor aktivitetsyta för 
barn och ungdomar med fri tillgång till bland annat minitennis, basket, fotboll, bordtennis och 
innebandy. 

”När vi lämnade lokalen efter vårt första besök på plats 
insåg vi ganska direkt att vi hade fått en unik möjlighet vi 
verkligen ville ta tillvara på. Intresset för att spela tennis 
hos oss är stort och det är fler som söker sig till oss än 
vad vi kan ta emot. Den nya anläggningen i Kallebäck är 
därför mycket efterlängtad.” 
  
Forskningsrapporter visar gång på gång att våra barn och 
ungdomar behöver röra på sig mer. Idrotten är en viktig 
nyckel för att få till det.  
 
”Det vanliga är att spelaren är schemalagd en eller kanske två tennistimmar under veckorna, men det 
räcker långt ifrån för att täcka det totala rörelsebehovet som finns för barn och ungdomar. När vi har 
designat anläggningen har ambitionen därför hela tiden varit att skapa möjligheten att kunna spela och 
träna både innan och efter sin träning. Mer idrott ”non-stop”. Vi vill vara med och göra skillnad i den här 
frågan och med hjälp av aktivitetsytan där vi erbjuder många olika bollsporter och ett gym har vi lyckats 
skapa den möjligheten i Kallebäck.” 

Svensk tennis är inte längre vad den en gång var med världsstjärnor som slogs om Grand Slam-titlar i 
både singel och dubbel. Även om resultaten inte är på samma nivå som tidigare är det rekordmånga som 
spelar tennis i Sverige idag. 
 
”Tennisen är idag väldigt populär som träningsform och vi behöver försöka ta hand om så många som 
möjligt som söker sig till oss. En viktig uppgift är att skapa förutsättningarna för ännu mer tennis genom 
bland annat fler tennisbanor. Får vi tillräckligt många som spelar mycket tennis ökar också sannolikheten 
för att några också skall gå hela vägen mot toppen. För att åter igen bli en nation att räkna med i 
världstoppen behövs självklart många olika typer av insatser, men först och främst att vi i tennisen vågar 
tänka stort och utmana det vi gör och tänka nytt. Denna anläggning är ett bra exempel på nytänk då vi 
byggt i en befintlig lokal istället för att bygga en helt ny tennishall från grunden och dessutom har vi fått in 
multisport. Den här insatsen har gett tennisens i Göteborg fyra nya banor, men jag är helt säker på att det 
här går att göra mer av framöver.” 

Ullevi Tennisklubb har som ambition att till största delen använda tennisbanorna för egna medlemmar, 
men ser samtidigt möjligheter att under de kommande åren fylla hallen med olika samarbetspartners. 
!
”Vi har redan inlett samarbeten med några olika aktörer till exempel med exproffset Magnus Gustafsson 
och hans två olika satsningar Smålirare och Klein Players. Svenska Tennisförbundet Göteborg är en 
annan. Även om vi officiellt inte är ett regionalt tenniscenter känns det faktiskt nästan så när man tittar i 
bokningskalendern och ser att de bästa spelarena i regionen regelbundet kommer träna hos oss. Vi 
hoppas på fler samarbeten framöver och att hallen fyllas av energi från morgon till kväll.” 

Om Ullevi Tennisklubb: 
Ullevi Tennisklubb bildades 1944 och är med sina nästan 1200 medlemmar en av landets största 
tennisklubbar. Huvudanläggningen är belägen mitt i centrala Göteborg på Smålandsgatan 1. Den nya 
anläggningen ligger på Mejerigatan 1. Fokus ligger på att skapa en trivsam och optimal tennismiljö för 
klubbens medlemmar. 
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