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TKJ:s Tennisskola 2022 
 
Vi i tennisklubben TKJ erbjuder träning i grupp med tränare både för juniorer och 
vuxna. Träningarna arrangeras kvällstid på tisdagar med start 23 augusti. Den första 
terminen är 8 veckor och slutar tisdag 11 oktober (veckan innan höstlovet). 
 
Både nybörjare och vana spelare kan anmäla sig. Träningstider är primärt tisdagar 
eftermiddag/kväll. Varje grupp tränar 60 minuter. Tid för respektive grupp fördelas 
beroende av intresse och spelnivå. Juniorer tränar tidigast. Anmäl ditt intresse! J 
 
Från: Vecka 34 (tisdag 23 augusti) 
Till: Vecka 41 (tisdag 11 oktober) 
Antal gånger: 8 st. Varje träning är 60 minuter. 
 
Exempel på träningar 
 

 Tema Innehåll 
1. Introduktion Grundslag, fotarbete, generell teknik 
2. Forehand Teknik; förberedelse, träff, avslut 
3. Backhand Teknik; förberedelse, träff, avslut 
4. Serve Teknik; position, uppkast, sving 
5. Volley Teknik; förberedelse, träff, avslut 
6. Grundslag Precision; längd, spinn, placering 
7. Verktygslåda Slice, vinklar, stoppboll, lobb 
8. Spel Poängspel och "skills competition" 

 
OBS! Ovanstående är ett exempel. Nybörjare och juniorer kan ha annat träningsupplägg, anpassat 
till spelförmåga och utveckling. Gruppindelning sker av TKJ. 
 
Pris (totalt för alla 8 ggr, á 60 minuter) 
 

 Medlemspris Icke medlem 
Junior (-17 år) 20€ 45€ 
Vuxen (18+ år) 40€ 75€ 

 
Medlemskap i TKJ kostar 20€ för junior och 30€ för vuxen. 
 
Anmälan 
Anmäl dig till tennisskolan genom e-post tennis@multi.fi. Ange namn, födelseår, 
kontaktuppgifter och eventuell tidigare erfarenhet av tennis eller annan idrott. 
 
OBS! Sista anmälningsdag är söndag 7 augusti 2022. Begränsat antal deltagare. 
Väntelista tillämpas vid stort intresse. 
 
Mer information finns på www.tkj.fi/tennisskola eller www.tkj.fi/tenniskoulu. 
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Om TKJ:s tennisskola (junior och vuxen) 
I TKJ:s tennisskola tränar vi på olika nivåer och spelar med andra som är relativt 
jämlika spelmässigt. Åldersmässigt kan det skilja några år inom en grupp. 
 
Tennisskolan erbjuder regelbundet spel med tränare. I takt med att man blir 
duktigare så utvecklas tennisträningen från att gå från grunder och teknik, till mer 
fokus på fysik och taktik. 
 
Tävlingsspel finns både inom klubben, genom till exempel rankingspel, men även 
nationellt i form av externa tävlingar och seriespel i lag för den som är intresserad. 
 
En träning i tennisskolan är 60 minuter per gång. Vi försöker anpassa grupperna så 
att det är max 4 st spelare per bana, men avvikelser kan förekomma. 
 
Mer information finns på www.tkj.fi/tennisskola eller www.tkj.fi/tenniskoulu. 
 
Bli medlem i TKJ 
Du kan bli medlem i TKJ genom att fylla i en medlemsblankett vid Tenniscenter. 
Bankgiroblankett finns även på TKJ:s hemsida. 
  
Som medlem i föreningen förväntas du följa TKJ:s Jämställdhet- och 
likabehandlingsplan. Läs mer på www.tkj.fi. 
 
Medlemsavgifter 2022: 

§ Junior 20€ 
§ Vuxen 30€ 

 
Fördelar med att vara medlem i TKJ: 

§ Du kan delta i föreningens träningsverksamhet och arrangemang 
§ Du kan spela kostnadsfritt sommartid utomhus på UPM-planerna 
§ Du kan spela till rabatt inomhus i Tenniscenter 
§ Du kan representera föreningen i olika tennistävlingar 
§ Du kan delta i tennisevenemang som tennisförbundet arrangerar 
§ Du kan ta en försäkring i samband med din spellicens vid behov 
§ Du kan läsa Tennislehti på internet 
§ Du kan skola dig själv till att undervisa tennis eller att bli en tenniscoach 
§ Du kan testa hur dina egna spelkunskaper räcker på föreningens nivå, 

regional nivå eller på nationell nivå 
§ Du kan hitta andra spelare till singel-, dubbel- och mixedspel via klubbens 

andra medlemmar. 
 
Följ TKJ på Facebook: www.facebook.com/tkj.fi 
 
Kontaktperson 
Magnus Berglund 
Telefon: +46 709 40 25 66 
E-post: magnus.berglund@kinglet.se  


