NYHETSBREV FEBRUARI
2021
Nuläget Covid-19
Det senaste beskedet från Regeringen och Folkhälsomyndigheten gav klartecken även
för de som är födda 2002-2004 att börja träna organiserat inomhus igen. Beskedet
visar hur viktig idrotten är för fysisk aktivitet, gemenskap och för att må bra. Fortsatt
gäller dock att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra
tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka matcher
eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 och yngre. Pandemin är långt ifrån
över. Fortsatt gäller stort ansvarstagande. Håll i, håll ut och följ myndigheternas
allmänna råd.
Läs mer: Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 från FHM

Färdriktning 2030/Game Change 2030
Game Change 2030 är planen för hur vi tillsammans ska arbeta för tennisens
utveckling i Sverige de kommande 10 åren.
Arbetet med Färdriktning 2030 är indelat i fyra faser och därefter följer en
beslutsordning från klubb via regioner till förbund. Arbetet med Game Change 2030
har pågått under 2020 och beslutas på förbundsmötet 2021. Nu är arbetet inne i Fas
4: Den så kallade ”Beslutsfasen” där klubbar, regionerna och förbundet ska gå till
beslut.
Januari-mars, i denna period har de flesta klubbarna årsmöten. Klubbarna
behandlar/beslutar om Färdriktning 2030 på sina respektive årsmöten.
Mars- april, i denna period har regionerna och förbund sina årsmöten och
behandlar/beslutar om Game Change 2030.

Sök LOK-stöd senast 25 februari
LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari. Ni ansöker på er
klubbs IdrottOnline-sida.

Hur ska klubben agera vid bekräftad coronasmitta?
Nu när verksamheten är igång i de flesta klubbar vill vi påminna om hur ni ska agera
om ni får in smitta i träningsgrupper eller bland personal.
Läs mer här

Dags för digitalt årsmöte?
På grund av rådande restriktioner bör årsmöten i år genomföras digitalt. Intresset för
att få kunskap är stort bland klubbarna och vi håller därför i en utbildning inom detta
tisdag den 23 februari. Skulle ni behöva ytterligare stöd eller har frågor kring digitala
årsmöten så är det bara att höra av er.

Aktuella utbildningar och digitala träffar
Digitala årsmöten

23 februari 10:00
Ingen föranmälan, länk via Teams

Digital tränarträff 1 - Trygg idrott och hållbara utvecklingsmiljöer
10 mars 10:00
Länk till anmälan

Digital träff klubbchef/sportchef/verksamhetsansvarig
17 mars 10:00
Länk till anmälan

Digital tränarträff 2 - Utvecklande ledarskap
30 mars 18:00
Länk till anmälan

Digital tränarträff 3 – Inkludering och paratennis
16 april 10:00
Länk till anmälan

Utbildning inom Paratennis – Rullstolstennis samt hur man tränar barn och
ungdomar med NPF
22 april 18:30
Länk till anmälan

Utöver dessa utbildningar och träffar arrangerar även Tennis Stockholm utbildningar
som finns listade på deras hemsida. Där hittar ni bland annat Tennisens Plattform
och tävlingsledarutbildning. Här kommer ni vidare till anmälningssidan.

