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 Mbtk Bildades i december 1999 

 sammanslagning av malmö TK (1899) och 

bellevue tk 

 Tre heltidsanställda + ca 15 tränare 

 Ideell förening – demokratisk! 

a) Medlemsmöte 

b) Styrelse 

c) KLubbchef 

 

Medlemmar 

utskott 

Klubbchef 

kommittéer 

chefstränare Konsulent tennisskoleansvarig 

styrelse 



 FASTIGHETEN ÄGS AV MALMÖ STAD 

 HYRS OCH DRIVS AV BELLEVUE 

ALLIANSFÖRENING (baf)  

 BAF DRIVER GENOM HELÄGT AKTIEBOLAG: 

bellevue alliansförening service ab 

 Klubbarna hyr av baf 

 Personal anställd i baf (utom vd) 

 Inre underhåll – baf 

yttre underhåll – malmö stad  

 

vaktmästeri reception 

Baf service ab 

Malmö stad BAF 

mbtk HGF frc 

mbtk 



TÄVLINGSGRUPP 

FRAMTIDSGRUPP 

TENNISSKOLAN 

BARN VUXNA 

UTVECKLINGSGRUPP 

tennisträffen 

dubbelstegen 

Serielag  

juniorer 

Serielag  

seniorer 



VI vILL: 

- ATT ALLA BARN SKA FÅ SAMMA 

MÖJLIGHET ATT Dela glädjen i 

och kring tennis 

- Alltid ha plats åt den som 

bara vill ha skoj 

- Inte stänga dörren för den 

som vill mer 

ÄR MBKT EN ELITKLUBB? 

Vi tror: 

- inte Att det ena utesluter 

det andra – tvärtom! 

- Att spetsens höjd är en 

funktion av basens bredd!  

- att vår framgång mäts i 

svett, leenden och troféer 



Vi strävar efter: 

- ATT så många som möjligt 

ska spela och trivas hos oss  

- Att alla våra medlemmar 

ska vilja vara i hallen så 

mycket som möjligt 

- Att Skapa en kultur där 

framgång föder framgång 

ÄR MBKT EN ELITKLUBB? 

Vi gör: 

- Subventionerar en liten tävlingsgrupp, 

med krav på motprestation – balans! 

- Försöker skapa möjlighet till 

högkvalitativ träning för än fler, 

utan subvention 

- Följer upp varje barns mål 

 individuellt 

 



banor 

Tränare  

BOLLAR M.M. 

2000 kr  

4000 kr  

8000 kr  

6000 kr  

Overhead  

Träningsavgifter 
 

Röd (max 7-8 barn*) 1000 kR 

Orange (max 6 barn)  1650 kr 

Grön  (max 5 barn)  1800 kr 

Gul (max 5 barn)  1950 kr 

+ medlemsavgift 

Exempel: 

Hyllie ik (fotboll) 

Träningsavgift 800 kr per år  

inkluderar Två eller fler 

träningar/vecka + matcher 



• Erbjuder så mycket som möjligt 

• Arbetar med kvalitet 

• Sänker interna kostnader och verkar för förändring externt 

• Söker alternativa intäkter 

Effekter 

• Högre krav på kvalitet   

• Mindre acceptans för brister 

• Högre krav på service och 

professionalism 

• Många stängs ute helt 

• överklasstämpel 

• Barnens möjlighet att träna 

och spela tennis begränsas 

Vad gör mbtk? 



 

Utarbetat av itf 

Föreskrivet av svtf 

Tillämpas överallt 
 

 Enklare/Anpassat 

 Mångsidigt 

 Ingen köträning 

 

 



Gruppindelning  

1. Utvecklingsnivå 

2. Tider 

3. Ålder  

4. Gruppdynamik 

 

 

uppflyttning… 

 När barnet är redo 

 För tidig uppflyttning hämmar 

barnets utveckling 

 För tidig uppflyttning stör 

träningen för andra barn 

 För sen uppflyttning medför risk 

för att barnet tappar intresse 



MBTK pilotklubb 

Fokus på koordination 

Vetenskapligt utformaT 

Övningar integreras i 

tennisträningen  

”Stand alone” / gruppträning 



BARNEN SKA VARA 

TRYGGA OCH GLADA 

 

 

Barnen ska lära 

sig spela tennis  

Barnen ska utvecklas 

fysiskt och mentalt 

 

 

Grupp – individ  

Lek – drill  

Frihet – disciplin 

Förberedelse – tennis 

Bredd – elit 

Mångsidigt – ensidigt 



 

 

 
För varje nivå finns en övergripande terminsplanering  

• TennisTeknik 

• Fysiska färdigheter (koordination, balans, 

rumsorientering, rörlighet, anpassad kraft etc.)  

• Strategi 

• osv.  

 

 

Planering  

Det finns en tanke bakom varje lektion 



För varje lektion finns en planering 

 Ses 

 Snacka 

 Svettas  

 Slå  

 Skratta  

 Spela (tävla) 

Planering  

Det finns en tanke bakom varje lektion 



 

 

 
• Hålla hela gruppen koncentrerad och engagerad  

• skapa utrymme för individuell instruktion 

• Hinna med ett så stort antal meningsfulla bollträffar som möjligt  

• Spela tennis innan barnen kan spela tennis 

• Hantera olika, ibland motstridiga förväntningar från föräldrar  

• Ordning  

 

Utmaningar  

Prata med ert barns tränare! 



PROBLEM 

• tennis tar tid att lära, 

instegströskeln är hög 

• Långt till hallen, dyrt att boka 

Lösning 

 Spela gratis på HYLLIE SPORTCENTER! 

 spontantennisbanor! 

 Väggar! 

 Tennistrainer! 

 Mamma, pappa, syskon, kompisar! 

 Tennis på teve och internet! 

 Tennisspel! 

 Annan idrott! 



Träningsläger 

Klubbkvällar  

KOM FÖR TIDIGT!  
If so tour 

FLER TRÄNINGAR 

Privatlektioner 

HÄNG! 

…ÄR SÅÅÅ LITE NÄR DET ÄR SÅ ROLIGt!!! 

JUNIORSTEGEN 



• Mellandagsläger 27-30 dec 

• Utvecklingssamtal 

• Julavslutning 10 dec 

• Bytardag och loppis 10 dec 

• KLUBBMÄSTERSKAP 12-17 DECEMBER 

• Minikannan 1-10 januari  

• Juniorstegen  

 

 E-mail 

 Hemsidan 

 Affischer  

 Lappar  

 Anslagstavlor 

 Facebook 

 instagram 



• Tävlande är en naturlig del av all idrott 

• Alla får vara med 

• Tävlande inte ett måste utan något 

barnet själv aktivt väljer 

• Klubben kan hjälpa till att introducera 

och att samordna 

• Det finns enklare tävlingsformer 

anpassade och lämpliga för alla, oavsett 

nivå och spelstyrka  

• Det är nervöst i början, men oerhört 

skoj och utvecklande  

 

• juniorstegen 

• If so tour 

• Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar 



• Interntävlingar 

• If so tour 

• Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar  

• Juniorstegen – seriespel varje lördag 

• 52 spelare i GULA, GRÖNA Och ORANGE 

divisioner. Timslånga matcher  

• Klubbmästerskap  

 



 Interntävlingar 

• If so tour 

• Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar 

• Enkelt och okomplicerat, trevligt 

• Finns en nivå för alla 

• Låg anmälningsavgift 

• Alla får spela flera matcher 

• Alla får pris 

• Inte viktigt vem som vinner 

• Arrangeras ca 20 st per termin och nivå 

runt om i södra sverige 

• Mbtk håller tävlingar då och då 

 



 Interntävlingar 

• If so tour 

• Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar  

Mini 

6-8 år (födda 07-09) 

Spelas med skumboll på små banor 

Pingisräkning, minst fem matcher 

 

Maxi 

9-12 år (födda 03-06) 

Spelas med Grön prick-boll (”maxiboll”) 

Matchtiebreak, minst fyra matcher 

Midi 

8-9 år (födda 06-07) 

Spelas med orange boll 

Matchtiebreak, minst fyra matcher 

 

 



 Interntävlingar 

 If so tour 

• Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar 

• Serielag i år för p10, f10, P12, F12 och f15  

• Juniorligan  

• Spelas en serie inomhus en utomhus 

• Finns utrymme för fler lag om fler vill 

delta 

 

 



 Interntävlingar 

 If so tour 

 Seriespel för mBTK 

• ”Vanliga” tävlingar 

• Alla av förbundet sanktionerade 

tävlingar administreras via 

svtf.tournamentsoftware.com  

• Tävlingsinformation finns även på 

tavling.tennis.se/ 

• Skapa profil på tournament planner 

• Hemsidan: ”rekommenderade tävlingar” 

• Affischer och anslag på våra 

anslagstavlor 

 



Mathias Lindroth 

Tel. O73-0538500 / 0709-103106 

E-mail. mathias.lindroth@mbtk.eu 


