
Elfsborg Tennis
Tävlingsgruppernas struktur



Tävlingsgruppen
• Elfsborg Tennis vision är att skapa Sveriges bästa utvecklingsmiljö för tennisspelare. För föreningens mest ambitiösa

spelare finns Tävlingsgruppen. Den delas in i tre nivåer som så långt som möjligt återspeglar färdighetsnivån, 
motivationen och resultaten för spelare som tävlar för Elfsborg Tennis. 
• Regional nivå
• Nationell nivå
• Internationelll nivå

• Tävlingsgruppen består av spelare i åldern 13-18 år som är medlemmar i Elfsborg Tennis och tävlar för klubben. 
• Dessutom finns möjligheten att ta in yngre spelare vars färdighetsnivå, motivation och resultat uppfyller kraven. 

• Uttagning sker normalt i januari det år spelaren fyller 13. Året innan är spelaren i en observationsgrupp. I enskilda fall 
kan uttagningen göras tidigare. Ansvarig tränare bedömer spelaren baserat på följande kriterier.
• Inställning
• Spelstyrka/resultat
• Mognad
• Uppförande/samarbetsförmåga
• Tävlingsambition
• Potential
• Egen träning



Regional nivå
• Ansvariga tränare: Robban Almberg, Niklas Sandin och Oskar Govik

• Elfsborg Tennis målsättning är att erbjuda spelare i denna kategori:
• Tre träningspass per vecka, eftermiddagstid.
• Möjlighet till ett morgonpass, beroende på tillgängliga banor och antal spelare.
• En gemensam fysträning per vecka (exempelvis löpning eller styrketräning).
• Tävlingsbevakning (enligt terminsplaneringen).
• Videoanalys.
• Spelarsamtal minst en gång per år.

• Målsättningar för spelare på Regional nivå:
• Skapa en identitet som spelare.
• Ge spelaren kunskap om fysträning anpassad för tennis.
• Spelaren ska delta i och hjälpa till vid Elfsborg Tennis tävlingar. 
• Visa bra attityd på och utanför banan.



Regional nivå
• Antagningskrav som efter en helhetsbedömning betonas för spelaren.

• Vill satsa på tennis som sin huvudsport.
• Visar bra inställning till träning.
• Har god spelstyrka och har redan deltagit i regionala tävlingar. 
• Visar en vilja att förbättra sin nivå och arbeta mot egna mål. 
• Minst två timmar egen träning per vecka. 
• Visar respekt för medspelare och tränare.
• Har en ambition att fortsätta tävla. 

• Kriterier för spelare.
• Komma uppvärmd till träningen och med korrekt utrustning, inklusive vattenflaska, gummiband och hopprep.
• Delta i minst 12 tävlingar per år.
• Delta i Regionsmästerskap.
• Delta i seriespel för de lag man är uttagen till.
• Representera Elfsborg Tennis på tävlingar genom bra uppförande och fair-play.

• Nästa steg.
• Nationell nivå efter en samlad värdering av ambitioner, spelstyrka, rating och resultat. 
• Tennisskolan för spelare som inte uppfyller kraven eller inte vill fortsätta tävla. 



Nationell nivå

• Ansvariga tränare: Robban Almberg, Niklas Sandin och Oskar Govik.

• Nivåmässigt bör spelaren vara rankad topp 30 i Sverige, det året de är ett år unga i sin åldersgrupp. I sin egen åldersklass 
bör de ligga topp 10 i Sverige.

• På Nationell nivå är träningsupplägget mer individuellt anpassat.

• Målsättningen är att ge spelare i denna kategori:
• Fyra 1,5 timmes träningspass per vecka, eftermiddagstid.
• Möjlighet till ett morgonpass, beroende på tillgängliga banor och antal spelare. 
• Två gemensamma fyspass per vecka (inkluderat i terminsavgiften).
• Individuella träningstimmar helger eller förmiddagar efter behov och kapacitet (inte inkluderat i träningsavgiften).
• Tävlingsbevakning (vilka tävlingar bestämmer tränarna).
• Enskilda samtal två gånger per år.



Nationell nivå
• Antagningskrav som efter en helhetsbedömning betonas för spelaren.

• Har tennis som första prioritet.
• Visar god inställning på både tennis- och fysträning.
• Tennisfärdigheter på hög nivå i sin åldersgrupp och har goda resultat från tävlingar.
• Uppvisar en mognad att vilja jobba vidare med sin tennisutveckling och nå sina egna mål som tennisspelare.
• Uppför sig väl och samarbetar bra med spelare både på högre och lägre nivå, precis som med tränarna.
• Ambitioner att fortsätta tävla och visa potential.

• Målsättningar:
• Säkerställa spelaridentiteten.
• Nå slutspel i nationella mästerskap.
• Förbereda för seniorsatsning eller college.
• Lära spelaren att känna av kroppens signaler, vila och kost.



Nationell nivå
• Kriterier för spelare:

• Alltid uppvärmd och förberedd inför träningen.
• Kommer med korrekt utrustning, inklusive vattenflaska, gummiband och hopprep.
• Deltar och visar god inställning på både tennis- och fysträning.
• Deltar och gör bra resultat på fystester.
• Deltar i minst 16 turneringer per år samt i seriespel.
• Prioritera seriespel om det är bestämt så.
• Fungerar bra i grupp samt visar respekt mot träningskompisar och tränare. 
• I snitt fyra timmar egen tennisträning de veckor man inte tävlar.
• Hjälper till vid klubbens aktiviteter. 

• Nästa steg:
• Internationell nivå för spelare som är aktuella för landslagsuppdrag. 
• Regional nivå för spelare som inte uppfyller kraven eller anser att de är för höga. 
• Collegespel.



Internationell nivå
• Spelaren är aktuell för landslagsuppdrag. 

• Ansvarig tränare är: Robban Almberg, Niklas Sandin och Oskar Govik

• Elfsborg Tennis har som målsättning att ge spelare i denna kategori;
• Fyra 1,5 timmars pass måndag till torsdag, och en timme på fredagar.
• Möjlighet till tre morgonträningar (beroende av tillgång på banor och ekonomi i klubben).
• Upp till två individuella pass i veckan.
• Individuella träningstimmar på helger och förmiddagar på veckodagar (inkluderat i terminsavgiften)
• Tävlingsbevakning (enligt tävlingsplanen för klubben).
• Löpande enskilda samtal.
• WC til TE/ITF/Futures i klubbens regi.



Internationell nivå
• Målsättningar:

• Prestera på internationell nivå utifrån en färdigställd spelaridentitet.
• Vara en förebild på och utanför banan.
• Förbereda spelaren för seniorsatsning/college.

• Antagningskrav som efter en helhetsbedömning betonas för spelaren.
• Hundraprocentig satsning på tennisen.
• Föredömlig inställning på tennis- och fysträning.
• Tennisfärdigheter på toppnivå i sin åldersgrupp (nationell elit) med bra resultat; kvartsfinal eller bättre i nationella mästerskap.
• Är mogen och jobbar för att nå sitt max.
• Uppför sig väl och samarbetar bra med spelare både på högre och lägre nivå, precis som med tränarna.
• Spelar minst 16 tävlingar per år.
• Ambitioner för en internationell satsning eller stipendium till college.



Internationell nivå
• Kriterier för spelarna:

• Vara förberedd inför träning, mentalt, fysiskt och materiellt.
• Tennis och fysträning har samma prioritet, och spelaren deltar med lika hög intensitet på båda. 
• Spela minst 20 tävlingar, varav 8 internationella som väljs i samråd med tränaren.
• Uttagningar till Elfsborg Tennis representationslag prioriteras före individuella tävlingar.
• Representera Elfsborg Tennis genom bra uppförande och fair-play.
• Träning sker i Elfsborg Tennis regi och träning utöver detta måste godkännas av ansvarig tränare.
• 10 timmar egenträning i snitt i de veckor det inte är tävling.
• Ställa upp på klubbens aktiviteter eller tävlingar enligt klubbens önskemål.

• Nästa steg:
• Seniorsatsning på heltid.
• Nationell nivå för spelare som inte uppfyller kraven eller anser att de är för höga.
• College.



Pris
• Timpriset för träning i Tävlingsgruppen är samma oavsett nivå. 

• Klubben förbehåller sig rätten att ändra de erbjudanden som anges för tävlingsgruppen med anledning av;
• Antal spelare i klubben
• Bankapacitet
• Klubbens ekonomi


