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Inledning 
Salk bedriver en stor verksamhet för barn och ungdomar indelat i Tennisskola, 

Träningsgrupp, Tävlingsgrupp, Utvecklingsgrupp, Träningsjunior, Tävlingsjunior och 

Elitjunior. Salk har även en satsning på Senioreliten, där många av Sveriges absoluta bästa 

spelare ingår. Vuxenkurser, Signin-träningar, Damklubben och Divisionsspelen är exempel på 

andra centrala delar av verksamheten. Salk är därutöver bland annat en mycket aktiv 

tävlingsarrangör samt en mötesplats i olika sammanhang för svensk tennis. Klubben har 

under de senaste åren vuxit och har idag omkring 3000 medlemmar. Salk räknas som en av 

Sveriges absolut största tennisklubbar. 

 

Salk är således en mycket aktiv klubb och verksamheten vänder sig till tennisintresserade i alla 

åldrar och ambitionsnivåer. I Salk ska alla känna sig delaktiga och välkomna. Klubben ska 

vara en drivkraft i svensk tennis. 

Under de senaste två åren har den rådande pandemin gjort att många aktiviteter har ställts in 

eller skjutits på framtiden.  Det av styrelsen utsedda Coronarådet kommer att bevaka den 

fortsatta utvecklingen med stor noggrannhet.  

De senaste åren har klubben valt att satsa extra mycket på den sportsliga verksamheten på 

barn- och ungdomssidan. Det har gett utslag i den enkät som Salk varje år genomför. Under 

2020 engagerades Simon Aspelin som Sportchef. År 2021 engagerades Henrik Nordquist som 

ansvarig för klubbens Tävlingsgrupp och Carl Ackered fick ansvaret för Utvecklingsgruppen.  

 

Kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten i stort 
Arbetet med att vidareutveckla verksamheten inom det så kallade Sportblocket fortsätter 

under 2022. Bland annat avser Salk att anställa en fystränare på heltid och att öka 

tränartätheten i Tennislekis. Ett annat stort mål under den kommande treårsperioden är att 

öka medlemmarnas möjligheter att spela tennis. 

 Intresset för att förkovra sig inom tennissporten är rekordhögt, vilket inte minst visas av de 

långa köerna till klubbens olika verksamhetsområden och på svårigheten att få tag på 

speltider. Klubben arbetar med en rad olika åtgärder för att underlätta situationen, däribland 

en ny privattränarpolicy som sjösätts i januari 2022. 
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Bland övriga övergripande och mer långsiktiga fokusområden märks arbetet med att förbättra 

medlemsnyttan ytterligare. I det ingår att öka utbudet av aktiviteter för medlemmarna både 

avseende arrangemang med och utan tränare. Vidare är det fortsatta utvecklandet av Salks 

klubbmästerskap, damklubb och signin-träningar prioriterade frågor under verksamhetsåret. 

Klubbens mer specifika målsättningar på kort och lång sikt samt planerade aktiviteter under 

året beskrivs under respektive verksamhetsområde i detta dokument. 

 

Vision och övergripande mål  
 

Vision 
alla som vill spela tennis eller 

engagera sig i klubblivet oavsett vem man är, ambitionsnivå och situation i livet. Alla utgör en 

viktig kugge för Salks verksamhet och framgång. I Salk kan du hitta en plats genom hela livet 

och via tennisen främjas ditt välmående. 

Övergripande mål 
Salk ska utgöra en tennismiljö i världsklass. Klubben ska jobba med utveckling och kvalitet i 

alla delar av verksamheten, för att erbjuda bästa möjliga upplevelse och gemenskap för 

medlemmarna. 

 

Salk ska vara ett andra hem, där klubbkänsla och tillhörighet präglas av värme, engagemang 

och inkludering. Aktiviteter mellan verksamheter och grupper ska främjas.  
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Värdegrund 
 

Salk ska vara en drivkraft i svensk tennis och erbjuda en tennismiljö i världsklass. En trygg 

miljö där våra medlemmar utvecklas både på och utanför tennisbanan. Salks värdegrund ska 

genomsyra verksamhetens alla delar och definieras genom värdeorden: 

 

Kvalitet  

Vi ska vara noggranna i allt vi gör och ha en tydlig struktur i vårt arbete. Vi inspireras av och 

jämför oss gärna med framgångsrika verksamheter i tennis, sport, kultur och företagande.  

 

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och är inte rädda att prova nya tankar och idéer. Vi är 

öppna och nyfikna och utmanar oss själva till utveckling såväl på som vid sidan av banan. 

 

Engagemang  

Vi har passion, omtanke och positivitet i det vi gör, vilket föder ett starkt engagemang. Du ska 

känna dig sedd av oss och märka att vi bryr oss om dig.  

 

Vi strävar efter att alltid uppvisa ett positivt kroppsspråk som visar den passion och kärlek vi 

har för sporten och människorna som utövar den hos oss. Där hjärtat för varandra och 

klubben visar sig i handlingar och utstrålning och inte stannar vid ord. Vi ser alltid till 

individen och med handlingar visar vi att vi bryr oss om varandra. 

 

Gemenskap 

Vi tänker på hur vi behandlar varandra, hur vi ger feedback och vad vi säger i tal och skrift. Vi 

anstränger oss att sätta oss in i dina specifika förutsättningar. Utifrån vår fina gemenskap i 

klubben upplevs vi som en inkluderande mötesplats i svensk tennis. Alla ska kunna vara sig 

själva och trivas i Salk.  

 

Hos oss ska du kunna finna nya vänner för livet där vi upplever glädjen kring tennis 

tillsammans. Våra ungdomar fostras i sportmannaskap och gott kamratskap. 
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Mål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde 

 

TENNISSKOLA 
Huvudansvarig:  Karin Schultz 

 

Tennisskolan ska ge barn en gedigen tennisutbildning av välutbildade och inspirerande 

tränare, för ett långt liv med tennisen. Tennisskolan ska inspirera till att börja tävla.  

 

Målsättning 2022                                             

• Införa matchkvällar för miditennis 

• Få fler sena vardagstider och ta bort träningen på lördagar för mini- och miditennis. 

• Få en ytterligare bana på onsdagar, så att fler miditennismatcher kan genomföras. 

• Införa färre spelare per bana i Tennislekis, så att 4 tränare tar hand om 16 barn per 

speltillfälle. 

• Införa en matchinriktad miditennisskola, vilken inkluderar 2 tennisträningar per 

vecka, inledande fysträning och matchspel på helger. I denna träning är antalet spelare 

per bana 4. 

• Fortsätta arbeta professionellt och noggrant för att inspirera fler att fortsätta spela 

tennis och få fler att bli tävlingsspelare. 

• Ha fortsatt duktiga tränare på alla träningar. 

• Ta fram mer material för att göra lektionerna effektivare och roligare. 

 

Aktiviteter 2022 

• Organiserad tennisträning, 47 timmar/vecka 

• Dropin-tennis 2 timmar/vecka 

• Minitennismatcher för midispelare 1 tim/vecka 

• Specialtimme 1 timme/vecka, fokus midimatcher 

• Informationsmöte för föräldrar 

• Tränaravslutningar. Efter vår- och höstsäsong. 

• Tränarmöten, bla gå igenom utbildningsplanen 

• Träningsmatcher 4 st 

• Arrangera SO Tour-tävlingar mini och midi  

• Få fler deltagare till KM 

• Genomföra läger, t.ex. för midispelare före jul 

• Matchkvällar för miditennis. 
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Målsättning 2022-2024 

• Arrangera en stor miditennistävling 

• Salk äger alla tider under vardagar klockan 15-18 

• Tennisskolans träningar är på bana 1-6 

• Att införa fyra spelare per tränare för hela Tennisskolans verksamhet. 

• En minitennisgrupp per bana. 

• Byta namn på de olika nivåerna i verksamheten till ett enhetligt namn, vilket skulle 

underlätta för tränarna att variera bollvalet. 

 

 

TRÄNINGSGRUPP 
Huvudansvarig: Nils Stenvall 

 

Träningsgrupperna ska erbjudas högsta möjliga kvalitet på träningarna i enlighet med 

klubbens värdeord. Den bästa marknadsföringen är nöjda kunder som sprider ett gott rykte 

och bra good-will. Play & Stay är här en grundsten. Med Play & Stay kan du serva, spela och 

räkna redan under det första träningspasset. Play & Stay utgår från utövaren. Man använder 

en anpassad boll och racket samt använder en lämpad storlek på banan för varje individ. Fler 

-på-

roligare och får känna på tävlingsmomentet på ett mer avslappnat sätt än tidigare. Det 

kommer få fler att stanna kvar i tennisen.  

 

Namnet Play & Stay syftar på att träningen ska fokusera på mycket spel med många bollträffar 

(ambition med 400-500 per timme), implicit inlärning och glädje i centrum. Träningen måste 

vara kul och lustfylld vilket ökar den inre motivationen hos eleverna. Lusten att spela och 

träna mer ökar samt sannolikheten att man stannar kvar inom tennisen växer. Härav ordet 

Stay. 

 

Viktiga punkter är att alla tränare ska ha bra tränarutbildning (minst Tennisens plattform) 

samt att vi genom tränarträffar, vidareutbildar varandra, utbyter erfarenheter samt att vi 

utvärderar hur vi jobbar och hur vi ständigt kan utveckla oss och bli bättre.  
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Bra, stabila tränare med ett genuint intresse för tennis och som känner ansvar och stor vilja att 

lära ut tennis. 

 

Målsättning 2022 

• Erbjuda tennisträning med glädje och hög kvalitet för de som inte vill spela 

tävlingstennis.  

• Med Play & Stay- konceptet som grund, lära ut tennis på ett roligt och avslappnat sätt 

och därmed bidra till ett livslångt intresse för tennis generellt men också som den 

första motionssporten livet ut. 

• Så gott som möjligt nå fulltaliga grupper. 

 

Aktiviteter 2022 

• Ordinarie terminsaktivitet med gruppträningar. 

• Interna matchkvällar. 

• Sommarläger på Salk Tennis Park/Salkhallen i juni och augusti. 

• Genomföra tränarträffar 

 

Målsättning 2022-2024 

• Skola in och utbilda nya tränare från de äldre juniorgrupperna. 

• Se över möjligheten till Signin-träning. 

• Kontinuerliga korta nybörjarkurser. 

 

 

TÄVLINGSGRUPP 
Huvudansvarig: Henrik Nordquist 

 

Tävlingsgruppen ska bidra till Salks fortsatta fina värdegrund. Gruppen ska vara i framkant 

när det faktiskt gäller att hjälpa till som medlemsgrupp i en klubb. Det kommer underlätta 

klubbens vision, i nu och framtid. 
 

I tävlingsgruppen är önskan att spelarna ska: 

- Utvecklas till elitjunior/tävlingsjunior 

- Tävla mycket 

- Ha en hög vilja, intresse och närvaro 

- Bidra till en bra gemenskap i klubben (info, event, tävling, serier) 

  



   

 

Verksamhetsplan Salk 2022  Sida 8 av 21 

 

 

Målsättning 2022 

• Integrera alla tävlingsspelare (juniorer och grupp). 

• Planera ett bättre schema för tävlingsspelare (inne och ute).  

• Spelare i tävlingsgrupp ska kunna spela tennis med midi- och maxiboll på en nivå som 

ansvarig tycker är ok. 

• Träningen bedrivs med rätt boll majoriteten av tiden. Rätt boll är efter kapacitet och 

fysik.  

• Tävlingsgruppen ska vid terminsstart hösten 2022 bestå av 10 st flickor och pojkar 

födda 2013. 

• Fortsättningsvis kommer tävlingsgruppen ha fysiska träffar i Salkhallen (spelarträffar 

och föräldraträffar). 

• Träningen ska bedrivas med en ännu högre kvalité (tid, tränare, planering). 

• Tydligare info på salk.se (vem, hur och varför) om deltagande i Tävlingsgruppen. 

• Flera spelare ska tävla mer samt öka antalet deltagare i de större tävlingarna. 

• Sätta en ny budget efter ny fördelning av verksamhetsområden och ansvariga. 

• Använda kostnadsställen för att jobba kostnadseffektivt och förbättra resultatet. 

 

Aktiviteter 2022 

• Helenius Salk Open-funktionärer (spelare och föräldrar).  

• Utvecklingssamtal med samtliga i Tävlingsgruppen (individuellt/i grupp). 

• Fystester. 

• Spelarträffar, ca 6 st. 

• 10 januari, vårterminen startar, 37 timmar/vecka organiserad träning. 

• Fysträning 2 timmar/vecka, fr.o.m hösten i kombination med tennisträningen. 

• 3 serielag representerar Salk i Orange league, Green challenge (STL) och SO Tour 

Team maxi/midi guld (SvTF, Tennis Stockholm). Ca 24 seriematcher som genomförs 

vår-höst. 

• Föräldraträffar, 4 st (information och utbildning) 

• Tränarmöten 

• Matchkvällar, 6 st med fokus på midi och maxi 

• Klubbmatcher 

• Tävlingsresor, 5 st 

• Sport- och påsklovsläger för Tävlingsgruppen 

• KM 

• Pirres juniorskål 20 augusti 

• Utomhusträning för Tävlingsgruppen 
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• Bollkalleträning, 2 st 

• Next Generation-träff, Tennis Stockholm, Tumba 

• Träningsmatcher inför Helenius Salk Open 

 

Målsättning 2022-2024 

• Tävlingsspelare ska ha en ordentligt planerad fys, både som grupp och individuellt i 

lägre åldrar/nivåer. 

• En tränare till tar ett större ansvar tillsammans med verksamhetsansvarig för att höja 

kvalité och engagemang. 

• Föräldrar ska involveras med rätt fokus på områden (socialt och sportsligt) där det 

finns ett behov (julfest, halloween, kommitté). 

 

 

UTVECKLINGSGRUPP  
Huvudansvarig:  Carl Ackered  

 

Klubben vill genom Utvecklingsgruppen erbjuda omkring 10 spelare i åldern 9 till 13 år ett 

upplägg av högsta klass för att kunna vara konkurrenskraftiga i de stora tävlingarna i Sverige. 

Dessa spelare erbjuds en stor träningsmängd i klubbens regi. 

 

Målsättning 2022 

• Ha spelare som är med på landslagsaktiviter såsom läger och tävlingar.  

• Att alla spelare skapar rutiner för att arbeta med Salks träningsdagböcker och 

matchdokument. 

• Att alla spelare identifierar och utvecklar sin egen spelstil. 

 

Aktiviteter 2022 

• Erbjuda tävlingsbevakning på de stora svenska tävlingarna samt svenska Tennis 

Europe-tävlingar.  

• Implementera utvärdering- och utvecklingsdokument.  

• Grusläger innan utomhusträning startar 

• Läger inför Helenius Salk Open 

• Serveträning en morgon i veckan 

• Fysträning med Lennart Westermark tre dagar i veckan 

• Tennisträning, eget ansvar på lördagar och söndagar 

• Individuell träning på studiedagar och liknande 

• Matchbevakning, bl.a. Salk Open, Åkes Äkta Hönökaka Cup, Båstadtennisen och JRM 

inne och ute. 
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Målsättning 2022-2024 

• Erbjuda mer individuell träning och fler fystillfällen.  

• Varje år ska spelare från Utvecklingsgruppen ta steget till Elitjuniorerna. 

 

 

TÄVLINGSJUNIOR  
Huvudansvarig: Andre Rizzoli  

 

Målsättning 2022 

• Ge juniorerna en god tennisutbildning, såväl tennismässigt, fysiskt som mentalt. 

• Genomföra många sociala aktiviteter för att stärka gruppgemenskapen ytterligare. 

• Erbjuda en bra fortsatt väg i Salk (KLAS, arbeta som tränare osv.) för alla spelare i 

Tävlingsjuniorerna genom dialog och utbildningar. 

• Tillse att spelarna fortsätter att tävla så mycket som möjligt.  

• Få fler tävlingsjuniorer att vara med i KM. 

 

Aktiviteter 2022 

• Erbjuda organiserad tennisträning i Salkhallen och på Riksby. 

• Erbjuda möjlighet till organiserad egenträning på helgerna 

• Erbjuda gemensam fysträning med Elitjuniorerna 

• Genomföra tränarmöten en gång i månaden.  

• Arrangera våravslutning på Riksby tillsammans med Elitjuniorerna. 

• Arrangera julfest i Salkhallen tillsammans med Elitjuniorerna. 

• Arrangera minst två pizzakvällar eller liknande. 

• Deltagande i seriespel i 13-, 15- och 18-årsserierna tillsammans med 

Utvecklingsgruppen och Elitjuniorerna.  

• Erbjuda matchbevakning, bl.a. JSM inne och ute samt Båstadtennisen  

• Genomföra upptaktsträff inför höstterminen  

 

Målsättning 2022-2024  

• Under perioden ska minst en spelare från Tävlingsjuniorerna ta steget till 

Elitjuniorerna. 

• Spelare som är/har varit i Tävlingsjuniorerna ska vara med i truppen i Salks 

Elitserielag. 

• Tillse att en överväldigande majoritet av tävlingsjuniorerna ser tennisen som sitt 

roligaste och främsta fritidsintresse. 
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• Att Salk ska ha flest deltagare i de stora nationella tävlingarna. 

• Få spelare i Tävlingsjuniorerna att gå grundläggande funktionärsutbildningar, främst 

för tränare, domare och tävlingsledare. 

 

 

JUNIORELIT  
Huvudansvarig: Milos Sekulic    

 

Målsättning 2022 

• Förbereda de äldre spelarna för spel i USA på college eller en heltidssatsning.  

• Framskjutna placeringar i Svenska juniorcupen 18 år samt i 15-årsserierna.  

• Individuell tennisträning för så många Elitjuniorer som möjligt. 

• Utveckla spelidentiteten och forma träning efter den. 

• Dokumentation av spelarutvecklingen ska genomföras. 

• Individuella program för fysträning och uppföljning.  

 

Aktiviteter 2022: 

• Erbjuda organiserad tennisträning i Salkhallen och på Riksby 

• Erbjuda möjlighet till organiserad egenträning på helgerna 

• Erbjuda individanpassad fysträning 

• Genomföra tränarmöten en gång i månaden.  

• Arrangera våravslutning på Riksby tillsammans med Tävlingsjuniorerna. 

• Arrangera julfest i Salkhallen tillsammans med Tävlingsjuniorerna. 

• Deltagande i seriespel i 15- och 18-årsserierna tillsammans med Tävlingsjuniorerna.  

• Deltagande i Elitserien. 

• Erbjuda matchbevakning, nationellt bl.a. JSM inne och ute samt Båstadtennisen och 

internationellt på ITF-touren.  

• Genomföra upptaktsträff inför höstterminen 

 

Målsättning 2022-2024 

• Salk ska ha Grand Slam-spelare (junior). 

• Få många att nå Salks Elitserielag. 

• Genomföra tävlingsresa till US Opens juniorklass samt Orange Bowl med Elitjuniorer. 

• Få så många Elitjuniorer som möjligt att ta steget till Elitseniorerna och därmed göra 

en heltidssatsning på sin tennis. 
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SENIORELIT 
Huvudansvarig: Milos Sekulic  

 

Målsättning 2022 

• Salk ska utgöra en bas för träning och stöd på hemmaplan.  

• Salks Seniorelitspelare ska vara representerade i Grand Slam på både dam- och 

herrsidan. 

• Stommen i Salks Elitserielag utgörs av klubbens egna spelare. 

 

Aktiviteter 2022 

Under det kommande verksamhetsåret ligger fokus på att säkerställa att alla bitar i träningen 

på hemmaplan håller en mycket hög nivå. I detta inkluderas teamet kring spelarna avseende 

till exempel fysträning. 

 

Förutom den egna organiserade träningen där mest resurser läggs kommer ett gott samarbete 

med Tennis Stockholm samt med de elitsatsande salkare som har individuella upplägg att 

främjas. 

 

• Organiserade träningar på vardagar i Salkhallen och på Riksby. 

• Deltagande i Tennis Stockholms elitträningar i Salkhallen och på Riksby. 

• Egna träningar på lördagar och söndagar i Salkhallen. 

• Deltagande på olika läger. 

• Deltagande och matchuppföljning i samband med Elitserien. 

 

Målsättning 2022-2024 

• Salks elitverksamhet ska möjliggöra för klubbens främsta spelare att bli professionella 

tennisspelare. 

• Salks elitseniorer erbjuds ett bra individanpassat fysupplägg. 

 

 

VUXENTENNIS 
Huvudansvarig: Christer Dahl 
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Cardiotennis som mer fokuserar på intensitet, där man förväntas kunna grunderna i tennis och vara 

beredd på ett mer konditionsinriktat pass. 

 
Målsättning 2022 

• Ha flera tränarträffar för att utbilda varandra och bli bättre på alla områden. 

• Satsningen på tränarutbildning fortsätter. Förhoppningen är att det ska leda till en 

jämnare och högre kvalitet på tränarna och minska omsättningen av antalet tränare.  

• Träningsverksamheten ska växa med bibehållen kvalitet. Om/när restriktionerna avtar 

och fler kan gå till sina arbetsplatser så gäller det att försöka få så många som möjligt 

att fortsätta spela tennis på dagtid. 

• Återkoppla med jämna mellanrum till de som står på kölistan. Erbjuda dem extra 

träningar såsom Signin-träningar. 

• Ständigt arbeta för att alla ska komma med i en grupp som de trivs i och där bra 

motstånd ges. 

• Bli bättre på att ge feedback till spelare samt att tränarna tidigare återkopplar till 

ansvarig om grupperna är ojämna. 

• Agera professionellt för att deltagarna ska känna glädje att komma hit och träna. 

• Fokus på att utveckla det vi redan gör än att göra mycket nya saker. 

• Se över formuleringar för de olika Signin-grupperna. 

• Gå ut med rekommendationer och tips på uppvärmningsövningar innan timmen 

börjar. 

 

Aktiviteter 2022 

• Organiserad tennisträning. 

• Tränaravslutningar efter vår- och höstsäsongen. 

• Minst sex matchkvällar under året, ev i modifierad form beroende på de restriktioner 

som gäller vid tillfället. Prova olika nivåer på kvällarna. 

• Signin-träningar under sommaren. 

• Cardiotennis, 3-5 timmar per vecka 

• Signin-träning, 15-20 timmar per vecka.  

• Regelbundna tränarträffar. 

• Blandad träning med stationssystem mellan grupperna en till två gånger per termin.  

• Skifta tränare en gång per termin för att få lite nya impulser. 
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Målsättning 2022-2024 

• Vidareutveckla konceptet med fysträning i signin-format. 

• Utveckla någon form av träff/matchspel över gränserna mellan seniorer och juniorer. 

• Satsa på att göra allt vi gör idag ännu bättre. 

 

 

DAMKLUBBEN 
 

r  

 

 

 

l t  

• Aktivt arbeta med nyrekrytering till damklubbens olika spelnivåer och åldersgrupper 

för att säkerställa att verksamheten växer sig starkare (efter pandemin.) 

• Ta fram ett mer flexibelt Damklubbskoncept, som är mer anpassat efter den 

yrkesarbetande medlemmen. 

 

Aktiviteter 2022 (Spelledaren huvudansvarig):  

• Administrera det dagliga spelet med hög kvalitet  

• Arrangera tävlingar under terminen, t.ex. Vårsingel, Höstdubbel, Blixtsingel och 

Blixtdubbel  

• På försök genomföra ett nytt sign in-koncept för damklubben.  

• Ansvara for tennisdelen avseende klubbutbyten  

 

Aktiviteter 2022 (Damklubbskommitt n huvudansvarig):  

• Klubbutbyten  

• Sociala aktiviteter  

• Bridget ̈vlingar  

• Föreläsningskvällar  

• Kommitt möten  

• Planera damklubbsresa  

• Våravslutning  

• Kick-off inför höstterminsstarten  

• Luciafest  
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Målsättning 2022-2024  

• Ett nytt flexibelt Damklubbskoncept, som är mer anpassat efter den yrkesarbetande 

medlemmen, ska vara implementerat. 

• Säkerställa att damklubben bidrar med ett positivt ekonomiskt resultat. 

 

 

REPRESENTATIONSLAG 
Huvudansvarig: Johan Porsborn 

 

Målsättning 2022 

• Salk ska ha lag i Elitserien för herrar och damer med i huvudsak klubbens egna spelare.  

• Salk ska ha lag i samtliga nationella junior- och veteranserier inomhus.  

• Klubbens bästa spelare ska huvudsakligen delta i representationslagen. 

• Alla spelare i truppen ska spela minst en match.  

• Alla salkare konkurrerar om platserna på lika villkor. 

 

Aktiviteter 2022 

• Deltagande i samtliga nationella inomhusserier. Deltagande med två lag på 

damseniorsidan. 

• Deltagande i seniorserierna utomhus samt ett antal veteranserier utomhus.  

• Deltagande i seriespel med grön och orange boll.  

• Arrangemang av nationella slutspel i första hand inomhus.  

• Fasta träningstider för D45-, D55-, D65-, H35-, H45- och H55-lagen inomhus. 

• Sociala aktiviteter för damernas och herrarnas Elitserielag. 

• Satsning på att ha välutbildade bollkallar under hemmamatcherna i Elitserien. 

• Linjedomarutbildning för juniorerna inför Elitserien. 

 

Målsättning 2022-2024 

• Alla junior- och veteranlag ska ha det övergripande målet att nå slutspel i den högsta 

divisionen. 

• Ett herrveteranlag ska nå nationellt slutspel. 

• Salk ska ta sig till minst en final i Elitserien. 
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DIVISIONSSPEL 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

• Fler unga salkare ska ta chansen att vara bollkallar under Stockholm Open. 

 

 

•  

 

 

•  

• 

 

•  

• 

 

 

 

EGNA ARRANGERADE TÄVLINGAR 
 

 

 

 

 

•  

• 

 

•  

•  
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•  

• Välkomstbrev och Players´ Lounge till ITF-spelarna under Helenius Salk Open. 

• En till salkare ska utbilda sig till Förbundstävlingsledare. 

 

 

• Slutspel i Svenska Tennisserierna 

• Junior-RM, utomhus 

• Klubbmästerskapen 

• SO Tour-tävlingar 

• Stockholm Open 

• Helenius Salk Open 2022 

• Helenius Salk Open 2023 

 

 

•  

•  

•  

• 

 

•  

•  

•  
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KOMMUNIKATION 
 

 

 

 

 

•  

• 

 

• 

 

•  

 

 

 

 

• Årlig enkät riktad till medlemmar, abonnenter och sponsorer 

• Fortsätta vara aktiva på sociala medier 

• Involvera juniorreportrar och ungdomsråd i olika aktiviteter 

• Berätta om vårt CSR-  

• Arbeta med den nya grafiska mallen för inbjudningar 

• Via kommunikationen uppmuntra fler att engagera sig ideellt 

• Synliggöra tennisen bättre genom att direktsända/streama elittävlingar på seniornivå 

 

 

•  

•  
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PARTNERS 

 

 

 

 

 

•  

•  

 

 

•  

•  

Erbjuda tennisläger för partners 

 

 

•  

•  

 

 

ÖVRIG KLUBBVERKSAMHET 
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AB SALKTENNIS 
Huvudansvarig: Victoria Högset 

 

Målsättning 2022 

• Förbättra renligheten på Salkhallens banor. Nya skurmaskiner hyrs och intervallen för 

skurning ökas. 

• Installera modern mötesteknik till våra mötesrum som nyttjas internt men även av 

sponsorer och externa företag. 

• Renovera personalens kontor och skapa bättre ytor för personalens samarbete genom 

nya mötesrum och en social yta där personalen kan samlas. 

• Skapa bättre förvaring på banorna för träningsmaterial genom att platsbygga skåp på 

bana 1-6. 

• Säkra Salkhallen för ändrade väderförhållanden såsom större regnmängder som kan 

tränga in i hallen.  

• Öka servicen på Salk Tennis Park samt att förbättra underlaget på grusbanorna.  

• Förbättra kvaliteten för besökare i Salkvillan i Båstad. 

 

 

Målsättning 2022-2024 

• Höja standarden utanför bana 1-6 genom att lägga in parkettgolv, likt resten av hallen. 

Samt att renovera toaletten vid de nedre banorna.  

• Säkra en ny ersättningsanläggning för Salk Tennis Park som kommer att flyttas senast 

2035. I samband med detta vill vi även säkra möjligheten att bygga en ny tennishall 

intill de nya grusbanorna.  

• Bygga ett nytt uthus till Salkvillan i Båstad med separat badrum. 

 


