
VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN PÅ 
LIDINGÖ TENNISKLUBB 

Visst känns det skönt att träningen äntligen är igång igen! 
Vi hoppas att ni alla har haft ett härligt jullov och att ni hunnit 
med att spela lite tennis mellan julmiddagarna.

Vår målsättning är att i så stor mån som möjligt kunna bedriva 
verksamheten som vanligt, så länge restriktionerna inte 
förändras ytterligare. Det är dock bra om ni håller er 
uppdaterade och läser våra mail då det kan bli förändringar 
med kort varsel i o m den nya pandemilagen. 

Det är fortfarande endast spelande som får vistats i hallen 
och vi tackar alla föräldrar för visad hänsyn. Vid minsta 
symtom måste man stanna hemma och använd gärna 
handspritsmaskinen i entrén.

Här följer ytterligare lite information om sånt som rör de 
spelare som spelar Mini-, Midi- & Maxitennis.



VÅRA TRÄNINGSMÅL

Klubben har en tydlig träningsplanering för varje nivå 
(Mini, Midi, Maxi). Planeringen anpassas efter individens och 
gruppens behov. Målet med träningsplaneringen är att främja 
spelutvecklingen på bästa möjliga sätt. Modellen kring 
spelarutvecklingen är gjord för utvecklingssteg i olika nivåer 
och åldrar.

Vi har även tydliga ”checkpoints” för att bestämma vilken 
nivå man passar in i och när det är dags att gå upp i nivå. 
Dessa ”checkpoints” är gjorda utifrån ett utvecklings-
perspektiv för att kunna lära sig sporten tennis på bästa sätt 
och att ha så roliga och stimulerande träningar som möjligt.

Klubben har rätten att flytta spelare mellan grupper inför 
terminsstart samt under termin för att ha så homogena 
grupper som möjligt. Detta är viktigt för allas utveckling och 
för kvalitén på träningen. Man är inte garanterad att vara i 
samma grupp hela tiden. Vi hoppas på er förståelse i detta.
Detta gör vi såklart inte hela tiden men det kan ske ibland.



NYHETER FÖR FREDAGSSPELET
Denna termin kommer vi starta två nya rankinglistor för 
Midi- och Maxispelare som spelar fredagsspel. Poängligan 
och Rankingstegen. Minitennisspelare rankas ej.

POÄNGLIGAN
Poängligan fungerar så att man får 1 poäng för varje match 
man spelar oavsett resultat. För varje set man vinner för man 
1 poäng. (maxpoängen man kan få per match är 3 poäng).

Spelarna möter sin spelnivå och runt sin egen ålder vilket gör 
att de som deltar ofta och mycket kommer ha stor chans att 
vinna poängligan.

RANKINGSTEGEN
Rankingstegen fungerar så att alla har en ranking-position. 
Blir det möte mellan exempelvis nummer 10 och nummer 15 
och den som är rankad som nr 15 vinner, så blir den personen 
10:a och den som var 10:a blir rankad 11:a. Om man inte 
spelar på två veckor så tappar man 10 placeringar 
automatiskt. Här är inriktningen på vilken spelare som är bäst 
oberoende av ålder.

Mäktiga pokaler och massa andra priser delas ut i slutet av 
vårterminen. Desto fler gånger man varit med och spelat 
under terminen desto fler priser är man garanterad.

På vår hemsida kan ni läsa mer om Fredagsspelet och vilka 
regler som gäller.
https://www.lidingotk.se/tavling/fredagsspel

https://www.lidingotk.se/tavling/fredagsspel


Så här inför vårterminen kan det vara bra att se över ditt 

barns utrustning såsom racket, skor eller något annat som 
behöver uppdateras. Välkommen in i shopen så hjälper vi er.

Vi rekommenderar att barnen spelar i shorts som har fickor 

eller kjol med plats för bollar när de tränar. Endast riktiga 

tennisskor är tillåtna i hallen, då vissa andra träningsskor kan 

förstöra banorna. 

Och tänk på att alltid ha en fylld vattenflaska med till 

träningen.

UTRUSTNING



TURNERINGAR
Tävlingar kan för tillfället genomföras i klasser för spelare 
födda 2005 och senare. Med reservation för att en del 
tävlingar kan komma att ställas in. 

Men det är endast regionala tävlingar, dvs de riktar sig enbart 
till spelare från närområdet och det är endast singelklasser 
som finns just nu. (Samtliga dubbelklasser utgår)

Spelare får endast vistats i tennishallen i samband med sin 
egen match. Inga föräldrar eller tränare i tennishallen.

För att söka tävlingar finns Svenska Tennisförbundets Tävling 
Online:

http://svtf.tournamentsoftware.com.

Den 21 mars har vi planerat att hålla SO Tour MINI för spelare 
mellan 6-8 år på Lidingö Tennisklubb. Matcherna spelas med 
skumboll.

SO Tour MIDI som spelas med orange boll är för spelare 
mellan 7-9 år hoppas vi kunna hålla den 21 februari och den 
20 mars.

SO Tour MAXI som är för för spelare mellan 9-12 år och som 
spelas med grön boll, är planerat att vara den 14 februari och 
den 8 maj..

Med reservation för att dessa tävlingar kan bli inställda.

http://svtf.tournamentsoftware.com/


Med reservation för att tävlingar/events kan bli inställda.

• SO Tour MAXI – 14 februari & 8 maj

• SO Tour MIDI - 21 februari & 20 mars

• SO Tour MINI - 21 mars 

• Sportlovscamp 1-4 mars 

• Påsklovscamp 6-9 april

• KM 16-24 april 

Nedan perioder är det ingen träning/kurs:

• Under KM, ingen ordinarie träning 19-25 april efter 
kl 14:00 (Tennislekis i Hersby skola påverkas ej)

• Sportlov: Vecka 9

• Påsklov: Vecka 14

• Långfredag 2/4

• Valborg 30/4

• Kristi himmelfärdshelgen 13-16/5

• Nationaldagen 6 juni

VIKTIGA DATUM


