
Vision 
 

Att bli en av de mest attraktiva och framstående tennisklubbarna i Skåne. 
 

Verksamhetsidé 
 

Vi vänder oss till alla kategorier och åldrar av spelare från nybörjare till 
tävlingsspelare. Oavsett om man vill spela tennis enbart för motionens skull, eller 
satsa på en tävlingskarriär, så ska man kunna göra det hos oss. Verksamheten 

erbjuder en individuellt anpassad tennis med hög kvalitet och hög ambitionsnivå. 
 

Värdegrund 
 

Glädje 
Kamratskap och Klubbkänsla 
Engagemang och Utveckling 

 

Mål 2023 
Nöjda och engagerade medlemmar och medarbetare 

Hög kvalitet i hela verksamheten 
Av tränande juniorer skall minst 10 % tävla i nationella sanktionerade tävlingar 

Individuella framgångar som väl avspeglar sig på antal tränande 
jämfört med andra klubbar i regionen 

Väl representerade i seriesammanhang där minst hälften 
av lagen ska placera sig bland de tre första 

Ekonomi i balans 
Bygglov och finansieringsplan för utbyggnad av befintlig anläggning 

 

Organisation 
 

 

 

Klubbfakta 
 

    Ideell förening, grundad: 1920 Antal serielag: 8 
    Omsättning 2021: 3,5 miljoner Antal i träning: ~ 490 
    Antal medlemmar (31/21–22): 716 Antal tillsvidareanställda: 4 
    Telefon kansli:  040 – 46 03 35 Antal timanställda: ~ 20 
    Postadress: Box 70, 232 02 Åkarp Hemsida: www.akarpstk.net 
    Besöksadress: Stationsvägen 15 E-post: infomaster@akarpstk.net 
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Åkarp-Burlövs Tennisklubb är en klubb med gamla anor och fyllde 100 år 2020. 

Klubben har idag över 700 medlemmar, varav ca 330 juniorer och ca 160 seniorer aktiva i 
träningsgrupper. Verksamheten sträcker sig från minitennis till tävlingsgrupper och omfattar 
även motionsgrupper för både ungdomar och vuxna samt veteran +65. Klubben har under 
många år utvecklats starkt. Trots detta har vi lyckats behålla en trivsam atmosfär med genuin 
klubbanda och klubben vill fortsatt sträva efter att ha nöjda och engagerade medlemmar, 
våra medlemmar utgör föreningen. 
 

Aktiviteter 
Klubben arrangerar årligen många aktiviteter för alla träningsgrupper, såsom intern-tävlingar, 
matchdagar, klubbutbyten, tävlingsresor mm. 
 

Anläggningen 
Klubben förfogar över en hall med tre inomhusbanor Plexipave och tre grusbanor i direkt 
anslutning till hallen. Närheten till både Malmö och Lund med goda tåg- och bussförbindelser 
gör att vi bland våra medlemmar kan räkna in spelare även från närliggande orter. Bokning 
av strötimmar kan göras på MATCHi som nås via länk på vår hemsida.  
 

Anläggningsprojekt Klubben arbetar sedan 2016 för att få till en utbyggnad av 

anläggningen. Högst på behovs- och önskelistan är en 4:e inomhus bana men annat som vi 
också tittar på är ytor till fys- och styrketräning, utemiljön kring grusbanorna, en 4:e 
utomhusbana eller omdisposition av de 3 utebanorna som redan finns mm.  
I början på 2022 startades följdriktigt ett projekt tillsammans med Burlövs Kommun och 
Åkarps IF i dessa avseenden som förhoppningsvis leder till något positivt för alla parter. 

 
 
 

http://www.akarpstk.net/
mailto:infomaster@akarpstk.net


Anmälan 
Intresseanmälan till verksamheten görs via hemsidan under flikarna juniortennis och 
seniortennis. Medlemskap är obligatoriskt för att delta i klubbens verksamhet. 
 

Information och Kommunikation 
Hemsidan (www.akarpstk.net) och sociala medier, såsom Facebook och Instagram, samt 
våra informations-tavlor fungerar som våra viktigaste informationskanaler efter E-post. 
Hemsidan och de sociala medierna uppdateras fortlöpande med nyheter, kommande 
aktiviteter och med rapporter från genomförda arrangemang samt tävling- och serieresultat. 
 

Kommittéer och Ideellt arbete 
Vi har flera kommittéer under styrelsen och i en växande ideell förening finns det alltid behov 
av personer som kan hjälpa till. Läs mer om kommittéerna och hur de jobbar på klubbens 
hemsida. Om du är intresserad att medverka i en av våra kommittéer kontaktar du kansliet. 
 

Serie- och Tävlingsspel 
Klubben deltar med flera junior- och seniorlag i seriespel och tävlingsspel i allt ifrån regional 
nivå till nationell nivå. Vår ambition är att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta 
i både seriespel och tävlingsspel.  
 

Sponsorer 
Som ideell förening får vi i huvudsak våra intäkter från medlems- och träningsavgifter. För 
att kunna bedriva den verksamhet vi vill behöver vi allt stöd vi kan få. Hör av dig till oss om 
du vill diskutera olika former och upplägg av sponsring eller företagsaktiviteter. 
 

Tennisshop och Klubbkläder 
Klubben har en egen tennisshop med bra utbud på tennisrack, skor och övrigt material. Vi 
utför även racketservice med strängning. Bra priser och klubbens medlemmar har alltid 10 
% rabatt. Klubbkläder kan beställas via hemsidan och hos leverantören TMP Outlet i Åkarp. 
Klubbkläderna består av ett stort utbud från shorts, kjolar, linnen, tröjor, och overall till munk-
och ytterjacka. Hela sortimentet finns presenterat på vår hemsida. 
 

Träningsverksamheten - Mer detaljerad information finns på vår hemsida. 
Klubbens ambition är att skapa en bred och väl fungerande verksamhet där varje nivå är 
värdefull. Klubben vill erbjuda alla spelare bästa möjliga hjälp att utveckla sin tennis efter 
förmåga och intresse. En kombination av positiv och utvecklande träningsmiljö tycker vi är 
viktigt. Riksidrottsförbundets (RF) anvisningar för barn- och ungdomsidrott ligger till grund 
för klubbens upplägg. Vi uppmuntrar till andra idrotter och ser positivt på ytterligare en 
individuell idrott eller lagidrott. Vi organiserar en vårtermin på 19v och en hösttermin på 16v.  
Under sommaren arrangerar vi minst 4 veckors sommarlovstennis för barn och ungdomar, 
sommarträning för tävlingsspelare och träningsveckor för seniorer. 
 

• Minitennis Skumboll/Röd boll 4 – 7 år - Minitennisnät, rack upptill 23” 
Eleverna ska på ett lekfullt och aktivt sätt få fram ett intresse för tennis. Det viktigaste är att 
eleven tycker det är roligt. Röd boll: När eleven behärskar skumbollen så spelar man i 
stället minitennis med filtboll som är 75 % mjukare än en traditionell tennisboll. I början finns 
det rack att låna. 
 

• Miditennis Orange Boll 7 – 10 år - Vanligt nät m indragen baslinje, rack till 25”  

Miditennis är steget efter minitennis. Med grund för vad eleven vill med sin tennis anpassas 
träningen. Här börjar vi träna mer teknik i de olika slagen, grundläggande taktik, 
rörelseschema, koordination och detta kombineras med spelövningar. Spelas med 50 % 
mjukare boll.  

  

• Maxitennis Grön Boll 9 – 12 år - Vanligt nät och helplan 
Med grund för vad eleven vill med sin tennis anpassas träningen. Vi fortsätter att träna tekniken 
i de olika slagen, grundläggande taktik, rörelseschema, koordination och detta kombineras 
med spelövningar. Spelas med en 25 % mjukare boll, vilken också används i tävlingar och 
seriespel t.o.m. 10 år.  
 

• Träningsjunior 12–18 år 
Träningsupplägget anpassas till elevens ambitionsnivå för att ha roligt, känna utmaning och 
utveckling. Elever som vill hålla i gång på motionsnivå, fortsätta träna tennis eller utbilda sig 
som ledare och engagera sig i klubbens verksamhet.  
 

• Tävlingsjunior 12–18 år 
Träningsupplägget anpassas till elevens ambitionsnivå för att ha roligt, känna utmaning och 
utveckling. Elever som är intresserade och har ambition att spela matcher och tävlingar samt 
deltar regelbundet i klubbens seriespel. 
 

• Tävlingsgrupp 9–18 år - Matchgruppen (fd. utv.gruppen) och Team ÅBTK 
Elev som har ambition och vill utvecklas för att bli en duktig tävlingsspelare. Eleven har stort 
eget driv och lägger ner mycket tid på tennis och har en ambitiös inställning till sin tennis. 
Klubben ställer krav som vi tror hjälper spelaren att utvecklas och nå sin potential. Extra 
träningar och aktiviteter arrangeras. Klubben kan stå för vissa kostnader och avgifter och i 
vissa fall åtminstone delvis ge ersättning för andra personliga utgifter i samband med dessa 
extra träningar och aktiviteter. 
 

• Tävlingsgrupp Senior 18+  
Spelare som fortsatt håller hög spelnivå och valt att hålla igång sin tennis eller möjligen trappat 
ner något på träning och tävling. Tar ansvar för sin träning på ett bra sätt utefter sina och 
klubbens målsättningar. Om spelaren har ambition representerar hen klubben i seriespel och 
tävlingar. 
 

• Vuxentennis 18+ 
Deltagarna ska känna trivsel, glädje, motion och utveckling. Med varierande övningar och 
teknikträning utvecklar man sin egen tennis utefter eget intresse och förmåga. Bolltypen 
anpassas till gruppen. Vi har både nybörjargrupper och mer avancerade träningsgrupper. 
 

• Veterantennis 65+ 
Träningen är inte tränarledd utan organiseras på plats vid varje träningstillfälle (drop-in). Målet 
är att känna gemenskap, ha roligt och få fysisk aktivitet och hålla i gång sitt tennisintresse.  
 

Tävlingsarrangemang 
Klubben arrangerar årligen Åkarp Open, som är Sveriges första utomhustävling för säsongen 
på grus, och senare på säsongen Åkarp Junior Open och numera även Åkarp Indoor Open i 
vecka 1. Vi arrangerar ett klubbmästerskap inne i anslutning till årsskiftets storhelger och ett 
ute under sommaren. Vi står varje år även som tävlingsarrangör för många SO Tour-tävlingar, 
som är en lättsam tävlingsform som erbjuder bra möjligheter att spela matcher för våra yngre 
juniorer.  
 

Utbildning och Kompetensutveckling 
Utbildning och kompetensutveckling av de anställda och övriga medarbetare verksamma inom 
klubben är en viktig förutsättning för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet. Tränar- och 
teknikmöten hålls regelbundet och olika utbildningar inom Svenska Tennisförbundet och RF-
SISU (Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund) genomförs årligen. 

 

http://www.akarpstk.net/

