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Intagningsspel för juniorer födda -2012 BLÅ tennis 

I BLÅ tennis, för juniorer 5-6år, fokuserar vi på att ge juniorerna en god motorisk grund samt 

att introducera tennis på ett lekfullt sätt. Juniorerna spelar tennis en gång i veckan i en grupp 

om 8st juniorer med 2st tränare. Tennisträningarna bedrivs kl.14.00-15.00 under vardagarna.  

 

Vi har till varje nytt spelår (HT-start) 32st platser att tillsätta: 16st platser för flickor och 16st 

platser för pojkar.  

 

Tennisklubben är medveten om att det finns ett stort intresse i kommunen för att spela tennis. 

Det är vi otroligt glada över men inser också att vi beroende av antalet anmälningar, som 

varirerar årligen, tyvärr inte kommer att kunna tillgodose platser till samtliga juniorer som 

söker sig till vår verksamhet. Detta med anledning av klubbens tränar- och banresurser.  

ANMÄLAN 

Anmälan öppnar den 15:e maj och stänger 7:e august och sker via mail till Öyvind Haug, 

oyvind.haug@djtk.nu. Efter att ni mottagit en bekräftelse på er anmälan, kommer en kallelse 

till den obligatoriska ”provträningen” att skickas ut via mail under v.32 till de 32st spelare som 

först anmält sitt intresse. Samtliga barn måste närvara på provträningen. 

 

De juniorer som inte får en plats till terminsstart placeras på en reservlista och erbjuds en 

plats under året om andra juniorer slutar. 

OBLIGATORISK PROVTRÄNING ONSDAG 16 AUGUSTI 

Då vi har sett att utvecklingen sker i olika takt hos barnen och då vi vet att vissa barn har mer 

förkunskap än andra är en “provträning” obligatorisk efter anmälan. Vi kommer att kalla 

samtliga barn till en kortare tennisträning där vi tränare får möjlighet att se barnens 

förkunskaper och intresse. Och efter det nivåanpassar vi grupperna till terminsstart för att 

skapa en stimulerande och utvecklande miljö för juniorerna. 

 

Om det visar sig tydligt att en junior har svårt för att lyssna och ta instruktioner, inte vill vara 

på tennisbanan osv. är junioren inte redo att starta i en gruppverksamhet med andra juniorer. 

Vi tar då med en gång kontakt med er föräldrar för en diskussion. Det är inte bra för någon 

part om junioren inte är mogen eller känner sig trygg i vår verksamhet. 

FRÅGOR 

Frågor kring anmälan och tider besvaras av Öyvind Haug, oyvind.haug@djtk.nu 

 

Frågor kring Intagningsspelet och övriga frågor besvaras av Klubbchef Micaela Hjelm, 

micaela.hjelm@djtk.nu 


