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Djursholm 2016-05-26 

 

Intagningsspel till Djursholms TK:s juniorverksamhet 
2016 

Välkommen att delta i intagningsspelet till Djursholms TK:s juniorverksamhet! 

OBS! Denna information gäller enbart juniorer som under föregående termin inte deltagit i 
Djursholms TK:s juniorverksamhet. 

Intagningsspelet är till för att vi ska få en bild av hur de juniorer som vill komma med i 
verksamheten ligger till spelmässigt och motoriskt och innefattar därför ett antal 
tennisövningar. På intagningsspelet tittar vi på barnens mognad samt motorik för att på bästa 
sätt kunna placera barnen i rätt grupper, om plats finns. 

Hur många platser som är eller kan bli lediga är helt beroende av hur många i de redan 
befintliga grupperna som av olika anledningar slutar under året. Viktigt att känna till är att de 
spelare som bäst passar in i en redan befintlig grupp har störst chanser att komma med. Finns 
det inte någon plats i rätt ålder och nivå, hamnar man automatiskt på en väntelista (som 
gäller t o m vårterminens slut 2017) och blir kontaktad om ev. plats blir ledig. I annat fall 
måste man på nytt delta i intagningsspelet hösten 2017. 

Ramar kring intagningsspelet: Vi samlas vid anslagen tid vid hallens reception. Ansvariga 
tränare för intagningsspelet samlar barnen på tennisbanan utan föräldrarna. Föräldrar är 
välkomna att titta på intagningsspelet via vår läktare. För de yngre grupperna tittar ansvariga 
tränare på barnens mognadsutveckling samt motoriska utveckling. Hur väl barnen lyssnar och 
kan ta instruktioner samt hur väl barnen kan utföra olika koordinativa förmågor. Ex. Öga-Hand 
förmågan, Balansförmågan, Anpassad kraftinsats, Reaktionsförmågan m.fl. Medan passen för 
de äldre grupperna innehåller mer tennisbaserade slagövningar.  

Anmälan till intagningsspelet: Mailas till micaela.hjelm@djtk.nu. Skriv ”Intagningsspel” i 
ämnesfältet. Ange namn, pojke/flicka, ålder, hemadress, telefonnummer samt mailadress i er 
anmälan via mail. 

Kallelse: En kallelse med exakt speltid kommer att skickas ut ca. 5 dagar innan speldatumet 
med information om tid för samling samt hur många platser vi har lediga i respektive 
åldersgrupp.   

Återkoppling: Vi meddelar via mail torsdagen den18:e augusti om era barn kommit med i 
juniorverksamheten alternativt om de är placerade i vår kölista. 

Datum och tider för uppspelet: Hittar ni på nästa sida. 

Spelplats: Djursholms Tennishall, Danderydsvägen 4, 182 68 Djursholm 

Medtag: Tenniskläder, tennisskor och tennisracket (om du har) 

Frågor: Besvaras av klubbchef Micaela Hjelm, micaela.hjelm@djtk.nu 

mailto:micaela.hjelm@djtk.nu
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Tider för intagningsspelet: 

Måndagen den 15 augusti 

13.00-14.00 Flickor/Pojkar födda år 2011 (30min pass, exakt speltid skickas ut med kallelsen) 

14.00-15.00 Flickor/Pojkar födda år 2010 (30min pass, exakt speltid skickas ut med kallelsen) 

15.00-16.00 Flickor/Pojkar födda år 2009 (30min pass, exakt speltid skickas ut med kallelsen) 

16.00-17.00 Flickor/Pojkar födda år 2008 (30min pass, exakt speltid skickas ut med kallelsen) 

17.00-18.00 Flickor/Pojkar födda år 2000-1998 (30min pass, exakt speltid skickas ut med 
kallelsen) 

Tisdagen den 16 augusti 

14.00-15.00 Flickor/Pojkar födda år 2007 (30min pass, exakt speltid skickas ut med kallelsen) 

15.00-16.00 Flickor/Pojkar födda år 2006-2005 (30min pass, exakt speltid skickas ut med 
kallelsen) 

16.00-17.00 Flickor/Pojkar födda år 2004-2003 (30min pass, exakt speltid skickas ut med 
kallelsen) 

17.00-18.00 Flickor/Pojkar födda år 2002-2001 (30min pass, exakt speltid skickas ut med 
kallelsen) 

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 
 


