NYHETSBREV SEPTEMBER 2021
Nuläge Covid-19
Idrottsrörelsen har glädjande nog kunnat återgå mer och mer till vanlig verksamhet under
våren och sommaren, men några restriktioner finns ännu kvar. Klicka på länken för att läsa
mer om vad som gäller just nu.
Läs mer här

Trygg tennis och värdegrundscoach
Under våren har vi haft ett antal träffar och utbildningar där vi har jobbat med trygg tennis.
Mer information finns här https://www.tennisstockholm.se/Klubbutveckling/Tryggtennis/.
Att säkerhetsställa en trygg tennismiljö borde vara en självklarhet för alla klubbar och ett
viktigt steg är att utse en person i styrelsen samt en anställd tränare som är ansvarig för trygg
tennis. Utöver det kan man även utse en värdegrundscoach vars uppdrag är att förankra
värdegrunden och jobba mer specifikt med trygg tennis.
Värdegrundscoach

Nätverk kvinnliga tränare Stockholm
Till hösten startar vi upp ett nätverk för tjejer och kvinnor där vi till en början vill samla upp
och dela erfarenheter med varandra. Långsiktigt hoppas vi att den här typen av satsning
kommer att leda till att vi får fler kvinnliga tränare inom tennisen samt att fler väljer att
stanna kvar inom tränaryrket.
Under den första träffen kommer vi tillsammans att sätta ramar och innehåll för framtida
träffar. Datum för den första träffen är den 28 september 19:00.
Länk till anmälan

Nya och kommande tennisbanor
Som många vet så är tennisen väldigt trångbodd i Stockholm och fler banor behöver byggas.
Tyvärr är det ofta en lång process i både planering och diskussioner med kommuner och
finansiärer. Därför är det extra roligt när vi får skriva om nya banor som byggs.
Sundbybergs TK
I samband med tennisens dag den 21 augusti invigdes den häftiga utomhusanläggningen
Örvallens racketsport med 2 midibanor, 4 padelbanor samt bordtennisbord.
Sundbybergs kultur- och Idrottskommunalråd Johan Storåker tillsammans med
Sundbybergs TKs ordförande Charlotte Fries Curatola och klubbchef Stefan Malmqvist m.fl.
har gjort ett fantastiskt jobb för att skapa denna fina utomhusanläggning som ligger invid
inomhushallen.
Anders Heimklo, regionchef Tennis Stockholm var på plats och överlämnade en gåva på 12
midiracketar, midibollar och en fin tennisbag för gratis utlåning till spelsugna barn,
ungdomar och vuxna.

Danderyds TK
3 grusbanor och 2 padelinomhusbanor invigdes den 21 augusti i samband med Tennisens
dag.
Näsbyparks TK
En temporär hall ska vara färdigställd nu i september på den plats där den gamla hallen
fanns. Diskussioner gällande den nya hallen som kommer att läggas på annan plats fortgår
med kommunen.
Gustavsbergs TK
På Skeviks gård kommer 4 grusbanor, 4 padelbanor, 1 pickelball plan att anläggas. Planerat
att vara klart sommaren 2022.

Aktuella utbildningar och träffar (med reservation för att datum kan komma att
ändras)

Klubbchef/sportchef/verksamhetsansvarig
29 september 10:00

Tränarrekrytering (digital)

Anmälan

Vi planerar även för en fysisk träff i november och digital träff i december.
Tränarträffar
22 september 10:00

Inkludering, jämlikhet och normer (digital)

Anmälan

20 oktober 10:00

Idrottspsykologi (digital)

Anmälan

7 december 19:00

Ledarskap och pedagogik (digital)

Anmälan

Trygg tennis och tränarrekrytering (digital)

Anmälan

Styrelse
27 oktober 18:30

Administrativ personal/kansli
23 september 09:00

Information och samverkan (digital)

Anmälan

Tävlingsledarkonferens
1 december

Fortbildning och information till alla utbildade tävlingsledare och
organisationsansvariga i klubbarna (digital).

Tränarutbildningar
18 - 19 september

Tennisens plattform

25 - 26 september

Tennisens plattform

Funktionärsutbildningar
22 september

Matchledarutbildning (digital)

22 - 23 september

Klubbdomar- och Spelarutbildning (digital)

22 och 25 september

Grundläggande Tävlingsledarutbildning (digital)

9 - 10 oktober

Förbundstävlingsledarutbildning (digital)

