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 BTK AKADEMI är för dig som vill spela lite mer tennis och har för ambition att börja tävla 

eller som redan tävlar och vill satsa på din tennis.   

 

Vår Filosofi 

Engagemang är nyckelordet för att lyckas nå sitt mål, oavsett vad det är för mål. 

Engagemang måste finnas hos alla inblandade: tränare, föräldrar, andra anhöriga och 

framförallt hos spelaren. Vi kommer att sträva efter att ge alla spelare bästa möjliga verktyg 

att utveckla sin tennis men det är fortfarande upp till spelaren själv att ta ansvar och göra 

jobbet. ”Det egna inre drivet” är oerhört viktigt.  

BTK AKADEMI vill ge spelarna som vill möjligheten att utvecklas mentalt, fysiskt, tekniskt och 

taktiskt. Vi vill också förbereda spelaren för fortsätt tävlingsspel genom att spelaren får 

komplett utbildning som leder till att den kan ta hand om allting runtomkring sin tennis. 

(Träningsplanering, tävlingsplanering, kost, fys, återhämtning, material, förberedelse inför 

träning och tävling). BTK AKADEMI kräver också att spelarna och föräldrarna blir engagerade 

i spelarens tennis och i klubbens aktiviteter. Spelarna och föräldrarna blir skyldiga att hjälpa 

klubben vid olika arrangemang och aktiviteter.  

 

BTK AKADEMI MODELLEN 

BTK AKADEMI modellen kring spelarutveckling är framtaget av BTKs chefstränare Leo Öberg. 

Modellen bygger på tränarens egna erfarenheter av tävlingstennis och coach erfarenheter av 

spelare i olika åldrar och nivåer. Modellen tar hänsyn till olika faktorer såsom: 

- Antal träningstimmar 

- Utvecklinsgsteg i olika åldrar 

- Utvecklingsplanens olika delar 

- Tränarens uppgift och vad definierar en bra tränare 

- Träningens upplägg  och träningsplanering. Träningsplanering kommer att göras 

tillsammans med tränare inför varje termin.  

- Tävlings upplägg och tävlingsplanering. Tävlingsplanering görs inför varje termin 

tillsammans med tränare. Klasser som spelaren ska delta i väljs ut i samspråk med 

tränaren. 

- Teknikanalys kommer att göras inför varje termin. Detta kommer att följas upp under 

terminens gång.  

- Skapa en avslappnad attityd men samtidigt skapa en vinnande mentalitet 

- Möjlighet att spela mycket tennis 

- Långsiktig syn och plan och inga kortsiktiga resultat eller ”quickfix” 



 

Grundkriterier 

- Stort intresse för tennis. Tävling och spontanspel är en förutsättning. Tennis 

spelandet ska fördelas 1/3 klubbträning, 1/3 spontan tennis, 1/3 tävling. 

- Man måste vara villig att ta till sig instruktioner och utveckla sin tennis. Resultat 

oviktigt och fixering för resultat eller pokaler accepteras inte i BTK AKADEMI.  

- Man måste vara en god kamrat till alla i klubben och respektera alla föräldrar och 

spelare utanför klubben. Detta gäller både föräldrar och spelare. Dålig attityd mot 

domare, tävlingsledare, andra spelare, föräldrar eller mot sig själv accepteras inte.  

 

 

Akademi Röd  

Träning minst 6 timmar/vecka 

-  2 klubbträningar per vecka 

- Rörelsemönsterträning 1 timme per vecka 

- Snitta på minst 1 timme per vecka spontantennis 

- Resterande timmar annan idrott eller andra fysiska aktiviteter. (Lek där man är fysiskt aktiv 

kan också räknas in som träning.) 

- Göra en grundläggande träningsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

som ska innehålla spontanspel, klubbträning och annan träning 

Fysträning 

- Delta i klubbens Rörelsemönsterträning.  (Obligatoriskt)  

Inställning  

 God kamratskap mot alla barn och föräldrar på och utanför banan 

 Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 3-5 tävlingar per termin  

- Interna tävlingar 

- Seriespel 

- Göra en grundläggande tävlingsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

 

  

 



Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under tävlingar. 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- 10 kort  

- Reducerat pris privatlektioner (150 kr) 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Föreläsningar i olika områden 

Pris: 2400 kr 

Värde: 3670 kr 

 

Akademi Grön  

Träning minst 8 timmar/vecka 

- 3 klubbträningar/vecka 

- Delta i klubbens rörelsemönster träning 1 timme/vecka 

- Snitta på minst 1 timme/ vecka spontantennis   

- Resterande timmar spontantennis, annan idrott eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en grundläggande träningsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

som ska innehålla spontanspel, klubbträning och annan träning 

Fysträning 

- Rörelsemönsterträning(Obligatoriskt)  

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

Tävling 

- 3-6 tävlingar per termin  

- Interna tävlingar 

- Seriespel  



- Göra en grundläggande tävlingsplanering tillsammans med sin tränare inför varje termin 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under tävlingar 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Reducerat pris privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

 

Pris: 5000 

Värde: 8190 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akademi Vit 

Träning minst 10 timmar 

- 4 klubbträningar per vecka 

- Delta på klubbens rörelsemönsterträning träning (1 timme/vecka) 

- Delta på klubbens fysträning (1 timme/vecka) 

- Resterande timmar spontantennis, annan idrott  eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en träningsplanering inför varje termin som ska innehålla spontanspel, klubbträning och 

annan träning 

 

Fysträning 

- Delta på klubben rörelsemönster träning (obligatoriskt) 

- Delta på klubbens fysträning (obligatoriskt) 

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

 

Tävling 

- 6-8  tävlingar per termin 

- Göra en grundläggande tävlingsplanering inför varje termin 

- Seriespel 

 

Motprestation 

- Sparra med och vara mentor till yngre spelare i akademin på klubbens sparringstillfällen 

- Genomgå interna och externa domarutbildningar/linjedomarutbildningar/tränarutbildningar 

- Döma på klubbens tävlingar 

 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under tävlingar  

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

 

 



Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort inomhus 

- Personliga Föräldrar/spelarsamtal  

- Reducerat pris på privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

 

Pris: 5500 

Värde: 8690 kr 

 

Akademi Svart 

Träning minst 12 timmar i veckan 

- 4 klubbträningar per vecka 

- Delta på klubbens rörelsemönsterträning träning (1 timme/vecka) 

- Delta på klubbens fysträning (1 timme/vecka) 

- Resterande timmar spontantennis eller andra fysiska aktiviteter 

- Göra en träningsplanering inför varje termin som ska innehålla spontanspel, klubbträning och 

annan träning 

 

Fysträning 

- Delta i klubbens fysträning.  (Obligatoriskt)  

- Delta i klubbens rörelsemönsterträning 

- Eget fysprogram utanför träning enligt överenskommelse med tränare 

Inställning  

- God kamratskap mot alla andra barn och föräldrar utanför banan 

- Bra och positiv attityd och uppträdande på banan 

Tävling 

- 8-10 tävlingar per termin 

- Delta i minst två utav de största nationella junior tävlingarna. (Båstad Corem Open, JSM inne, 

JSM ute, SALK Open) 

- Göra en tävlingsplanering inför varje termin 

- Seriespel 



Motprestation 

- Sparra med och vara mentor till yngre spelare i akademin på klubbens sparringstillfällen 

- Genomgå interna och externa domarutbildningar/linjedomarutbildningar/tränarutbildningar 

- Döma på klubbens tävlingar. 

Föräldrar 

- Genomgå klubbens föräldrar coachning 

- Genomgå interna domarutbildningar 

- Hjälpa till under interna tävlingar, Bankeryds Open och Bankeryds Indoor 

- Delta på klubbens städdagar 

- Uppträda sportsligt mot andra föräldrar, barn, domare, tävlingsledare osv. 

Förmåner 

- Tillgång till alla läger som bedrivs på hemmaplan 

- Sparringstillfällen (utbyten) 

- Sommarkort 

- Tillgång till bollmaskin 

- 20 kort inomhus  

- Personliga föräldrar/spelarsamtal 

- Reducerat pris på privatlektioner (150 kr) 

- Föreläsningar i olika områden 

Pris: 5500 

Värde: 8690 kr 


