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ÖVIKS 
TENNISKLUBB

FÖRENINGSIDÉ
Öviks tennisklubb erbjuder en attraktiv tennismiljö för alla som önskar 
spela tennis oavsett ålder och spelstyrka. Klubben har en bred verk-
samhet med alltifrån tennisskola, träningsverksamhet på motions- och 
tävlingsnivå till tennisläger verksamhet, seriespel och skolsamverkan.

VISION
Öviks Tennisklubb ska vara det självklara idrottsvalet i Örnsköldsvik 
och en klubb som präglas av gemenskap, kvalitet och glädje kring det 
gemensamma intresset tennis. Alla känner sig välkomna och utvecklas 
personligt och sportsligt utifrån sin nivå och så många som möjligt 
i Örnsköldsvik spelar tennis så mycket som möjligt, så länge som 
möjligt.

MÅL
ÖTK:s mål löper under en tvåårsperiod.
Målsättningen för perioden 2014-2015 är att:
• Öka intresset för tävlingsspel
• Levandegöra värdegrunden i hallen
• Skapa en trivsammare miljö i hallen
•  Utveckla information om verksamheten    

till föräldrar och spelare
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EXEMPEL PÅ 
NATIONELLA TÄVLINGAR

EXEMPEL PÅ 
ÖPPNA TÄVLINGAR I 

NORRLAND OCH SVERIGE

   Regionsmästerskapen

   Umeå Indoor Open

   Sundsvall Junior Cup

   Jämtsmashen

   Gefle Open

   Salk Open

   Junior SM

   Båstad Tennis

EN BRA FÖRÄLDER
• Lägger fokus på lek
• Sprider god stämning
• Vågar agera om någon far illa
• Låter tränare och funktionärer leda
• Tänker på att barn har olika behov
• Är positiv och ger beröm

EN BRA TRÄNARE 
• Ser individen
• Ger positiv energi
• Har ett mål med träningen
• Låter alla vara med
• Vågar agera om någon far illa

EN BRA KOMPIS
• Är snäll
• Är hjälpsam
• Gör sitt bästa
• Låter alla vara med
• Peppar sig själv och sina kompisar
• Har ett mål med träningen
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VÅRA 
VÄRDEORD

GEMENSKAP ÖTK strävar efter samhörighet och gemenskap i sin 
verksamhet. Mattsborgen erbjuder en inkluderande 
miljö där alla känner sig välkomna.

KVALITET ÖTK strävar efter att ha hög kompetens hos tränare, 
funktionärer och styrelse så att föreningens arbete, 
aktiviteter och arrangemang håller hög kvalitet.

GLÄDJE ÖTK strävar efter att alla ska känna glädje och ha 
roligt när de spelar tennis i Mattsborgen. Alla aktiva 
längtar till tennishallen.

RESPEKT ÖTK strävar efter att alla uppskattar varandra och 
visar hänsyn. Regler och beslut respekteras och 
efterlevs. Alla aktiva är varsamma i föreningens 
lokaler och med vårt material.

UTVECKLING ÖTK strävar efter att alla ges möjlighet till utveckling 
utifrån sina egna förutsättningar och ambitionsnivå.

TÄVLA ÖTK strävar efter att alla ska känna glädje och 
spänning i tävlingsmomentet. Alla aktiva ska känna 
trygghet i att både lyckas och misslyckas. Tävling 
är bästa träning. Tävling stimulerar utveckling. 
ÖTK arrangerar tävlingar för alla åldrar och nivåer. 
Det är aldrig för tidigt eller för sent att börja tävla.
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EXEMPEL PÅ 
KLUBBTÄVLINGAR ÖTK

EXEMPEL PÅ 
ÖVRIGA TÄVLINGS-

ARRANGEMANG ÖTK

JUNIOR

   If SO Tour

   Matchkvällar

   ÖTK-finalen 
klubbmästerskap

   Blixttouren

SENIOR

   Motionsserie

   Blixtdubblar

   ÖTK-finalen 
klubbmästerskap

   Öviks Cupen

   Övik Open

   Mattsborgen Cup

   Blixttouren

   Tävlingsresor

   Klubbutbyten

   If SO Tour

ATT TÄVLA
från nybörjare till tävlingsspelare
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ATT LÄRA SIG TENNIS

Spelglädjen är nyckeln till framgång. Play & 
Stay och Tennis Xpress utgår från spelet och 
en pedagogik där spelaren själv testar och 
hittar lösningar. Tävlingsmomentet vävs in på 
ett naturligt och lekfullt sätt och nyfikenheten 
hos spelaren stimulerar till spontanspel där 
tennisklubben blir en självklar mötesplats.

VARFÖR VI ANVÄNDER LÅNGSAMMARE 
BOLLAR OCH MINDRE BANOR
•  En hård boll studsar högre än huvudhöjd 

på en 10-åring
•  För att kunna täcka en bana i fullstorlek 

tvingas barn till rörelsemönster och taktik 
(ballongbollar) som inte främjar deras 
utveckling.

•  En mindre bana och långsammare bollar 
utvecklar deras taktiska och tekniska 
förmåga på ett naturligt sätt.

VÅRA TENNISKURSER 
Vi erbjuder tenniskurser året runt från sex 
år och uppåt. Från minitennisbana och röd 
boll till fullstor bana och grön eller gul boll. 

Du väljer själv om du vill träna en eller två 
gånger per vecka. Vi erbjuder även utökad 
träning för de som satsar lite extra och tävlar 
regelbundet.

UTRUSTNING
När du är ny i vår verksamhet får du låna 
racket första terminen, efter det rekommen-
derar vi att du köper en egen racket. 
Kontakta Mattsborgens Tennisshop så får 
du professionell hjälp. Utrustning som är bra 
att ha som tennis spelare är:
•  Tennisracket i rätt storlek (fråga din tränare 

eller shopansvarig om råd)
•  Tennisskor (undvik löparskor som ökar 

skaderisken)
•  Tennisshorts eller kjol, med fickor för bollar
• Bollar
• Vattenflaska
•  Hopprep (med hopprep är det lätt att 

värma upp på liten yta)

Att tänka på: Rätt val av boll, bana och 
storlek på racket hjälper dig att snabbare 

Det har aldrig varit så lätt att lära sig tennis som nu. Med anpassade bollar, 
banor och racketar erbjuder vi barn, ungdomar och vuxna en snabbare väg 
in i sporten. Konceptet som heter Play & Stay (för barn och ungdomar) och 
Tennis Xpress (för vuxna) gör det enklare och roligare att lära sig tennis 
och du kan serva, spela och räkna redan under de första träningspassen. 09

TENNIS XPRESS

Serva-spela-räkna är ledorden i Play & Stay-kampanjen och 
det är även målet med Tennis Xpress, ett lättare och roligare 
sätt för vuxna att lära sig tennis. Redan under första lektionen 
ska deltagarna lära sig grundläggande matchspelsmoment.

En av många fördelar med Tennis Xpress är att 
deltagarna får slå mycket på bollen direkt från 
första lektionen. De är inte beroende av att 
spela med en tränare, utan med anpassade 
bollar och banor kommer deltagarna att 
behärska spelet redan från början.

Kursformatet är intensivt med sex tränings-
till fällen á 1½ timme, alternativt nio tränings-
tillfällen á 1 timme. 

Efter avslutad kurs har deltagarna lärt sig 
grunderna i tennis för att kunna spela på 
egen hand.
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lära dig sporten och bli en bättre tennis-
spelare. Tränarna anpassar träningen så 
att du hamnar på rätt nivå utifrån dina 
kunskaper och förutsättningar. Tränar du 
flera gånger per vecka får du en snabbare 
utveckling. Vi rekommenderar två träningar 
per vecka redan från start. 

För dig som riktigt ”fastnat” för tennis och
vill utveckla ditt spel så mycket det bara 
går, kommer här några tips på vägen:
•  Ha ett mål med träningen och lyssna   

och ta till dig vad tränarna förmedlar
•  Spela själv, träna och tävla med en  

ten niskompis eller förälder, spela på  
gatan eller mot en garagedörr.

• Se tennis på TV eller paddan
•  Var positiv, ha kul och kämpa på varje   

boll under träning och tävling
• Dröm om tennis  

ATT TÄVLA I TENNIS
Vi har som mål i föreningen att så många 
som möjligt ska vilja prova på att hitta glädjen 
och spänningen i tävlingsmomentet. Därför 
erbjuder vi ett brett tävlingsutbud för alla 
åldrar och nivåer, från minitennisbana och 
röd boll upp till fullstor bana och gul boll. 
För de som tävlat ett tag och vill utvecklas 
ytterligare, arrangerar vi regelbundna tävlings-
resor till andra klubbar runt om i Sverige.

Att tänka på: Vill du testa att spela match, 
börja med en klubbtävling – If SO Tour, 
Blixtdubbel eller matchkväll. Tänk på att det 

tar tid att bli duktig i tennis. Till en början 
kanske du inte vinner så många matcher, 
men fokusera inte så mycket på resultat 
utan försök istället utveckla ett spel som 
blir vinnande längre fram. Det är aldrig för 
tidigt eller för sent att börja tävla, det finns 
tävlingar för alla åldrar och nivåer.  

ANLÄGGNING 
Mattsborgen erbjuder tre tennis -
banor, hardcourt med två 
permanenta midibanor och 
fyra minitennisbanor och 
en fullt utrustad idrottshall. 
Utomhus har vi tre grus-
banor och två minitennis-
banor av gräs. Hallen 
har även en cafeteria 
och en tennisshop 
med ett stort utbud 
av racketar, skor 
och bollar.
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GRÖN | MAXI

Bollen är snabbare än orange midiboll, men fortfarande långsammare och 
studsar lägre än vanlig gul boll, vilket hjälper de lite mer utvecklade spelarna 
att fortsätta med sin utveckling av teknik och taktik. Matcherna är lite längre 
och man spelar såväl lag- som individuella matcher.

RÖRELSE OCH SVINGAR 
Längre rörelser till bollen och spelaren 
rör sig mera i djupled, både bakåt och 
framåt i banan. Betydligt större svingar 
och spelaren börjar spela med skruv 
på bollen, topp och slice.

BOLL
De gröna bollarna har låg 
kompression och är cirka 
25 procent långsammare 
än en vanlig boll.

BANA
Gröna banor är samma storlek som en 
vanlig bana.

RACKET
Racketstorlek varierar från 63-66 cm 
(25-26 in) beroende på 
storlek och styrka 
på spelaren.
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RÖD | MINI

Röda minibollar och mindre banor och racketar möjliggör för spelarna att spela 
och räkna från första lektionen. Spelarna spelar roliga och lagmässiga matcher, 
och utvecklar teknik samt använder relevant taktik.

RÖRELSE OCH SVINGAR 
Övervägande rörelser framåt i banan 
och korta baksvingar med kort 
genomföljning.

RÖRELSE OCH SVINGAR 
Rörelse i sidled och framåt i banan, 
fler steg till bollen och baksvingar och 
genomföljning något större än Mini.

BOLL
De röda bollarna är antingen 
skumgummibollar eller bollar 
av filt, och cirka 75 procent 
långsammare än en vanlig boll.

BOLL
De orangea bollarna har låg 
kompression och är cirka 
50 procent långsammare 
än en vanlig boll.

BANA
Våra röda banor är 12 meter långa 
och fem meter breda. 
Näthöjd: 80-84 cm.

BANA
Våra orangea banor är 18 meter långa 
och åtta meter breda.
Näthöjd: 80-91 cm.

ORANGE | MIDI

Spelarna går upp till en lite större bana som är mer passande för deras storlek. 
Bollen är lite snabbare, men ger fortfarande optimal möjlighet att utnyttja banan 
för att använda utvecklad taktik. Tävlingsformaten är desamma som vid ”röd” 
miniboll, och spelarna spelar såväl lag- som individuella matcher.

RACKET
Racketstorlek varierar från 43-50 cm 
(upp till 23 in) beroende på 
storlek och styrka 
på spelaren.

RACKET
Racketstorlek varierar från 58-63 cm 
(23-25 in) beroende på 
storlek och styrka 
på spelaren.


