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Sparbanksstiftelsen Skåne   Lomma Tennisförening 

    Box 107 

    234 22 Lomma 

 

 

Ansökan Stipendium Våren 2015 

 

 

Tränarlyftet Lomma TF 

Lomma Tennisförening bildades 1977. Vi ser oss som det lilla lokala alternativet. Målsättningen är att 

erbjuda tennisskola och lagspel. Fokus ligger i linje med Lomma kommuns prioriteringar på knatte- 

och ungdomsverksamhet. Vi disponerar delvis två innebanor ägda av Lomma kommun. Vi driver två 

vackert belägna utebanor vid Lomma badhus/Pilängshallen. 

Målsättning 

Klubben engagerar drygt 100 medlemmar, mestadels mellan 8-15 år och 9 tränare. Våra tränare är 

unga, mellan 15-18 år. De går själva i skolan och fungerar som tränare på sin fritid. Samtliga våra 

tränare har genomgått tennisens grundutbildning hos antingen Fair Play TK eller ATL. Lomma TF 

bekostar själva utbildningen., 

Lomma TF har varken kapacitet eller ambition att bli en ”toppklubb”. Däremot vill vi utveckla våra 

spelare med mer individanpassad träning. Vi vill få spelarna att ta nästa steg i sin utveckling med 

fokus på spelglädje, spelförståelse och gemenskap.  

Önskemål 

Vår målsättning ställer stora krav på våra unga tränare. I vissa fall är tränaren jämngammal med sina 

elever. Från klubbens sida kan vi märka att tränaren därför inte har lika stor auktoritet som en äldre 

tränare skulle ha haft. En del går att kompensera för genom egen spelskicklighet eller ”naturlig 

ledarstil”. Men slutsatsen i klubbstyrelsen är att våra tränare behöver mer utbildning och även den 

individanpassad och skräddarsydd för var och en av våra tränare. 

Genom att genomföra en tränarutbildning på det sättet hoppas vi kunna få mer engagerade tränare 

som vill vara kvar som tränare i klubben längre än vad som varit tidigare. Vi tror också att våra 

spelare skulle uppskatta en högre nivå hos våra tränare och därmed fortsätta med tennis. Vi hoppas 

självklart att det även kan få fler att börja med vår roliga sport! 

Genomförande 

I klubbstyrelsen har vi diskuterat tränarlyftet en tid. Vi har insett att vi måste höja våra tränares 

kompetens. Men vi behöver hjälp med att komma igång för det är inget engångsarbete. Av den 

anledningen har vi varit i kontakt med både FPTK och ATL som har sagt att de kan hjälpa oss. Men det 

finns andra alternativ också. Vår plan är att genomföra lyftet under hösten 2015 även om vi inte 

skulle få ekonomiskt bidrag från er. Men ett ekonomiskt stöd i början skulle underlätta för oss att 

utvärdera vårt tränarlyft. 
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Kostnader 

Det är svårt att göra en exakt beräkning av kostnaden för vår satsning. Kostnaden beror bl a på vem 

som vi väljer skall hjälpa oss och behoven hos resp tränare. 

En enkel sammanställning/uppskattning skulle kunna se ut som nedan tabell. Vi avser då individuell 

träning för resp tränare i två timmar. Utbildningen börjar med gemensam sammankomst där vår 

partner får bekanta sig med våra tränare och bedöma behovet hos var och en. Vi tänker oss en 

gemensam uppsamling efter det att alla har haft sina individuella pass.  

9 tränare 

2 timmar vardera 

350 kr/tim 

6 300 kronor 

  2 gemensamma sammankomster 

2 timmar 

2 hjälptränare 

350 kr/tim 

2 800 kronor 

  9 100 kronor 
 

 

Vi hoppas naturligtvis på en positiv bedömning av vår plan. Vi tror och hoppas att tränarlyftet stärker 

vår klubb och tennisen i Lomma. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lomma Tennisförening 

gm Petter Swedmark 

Ordförande 

 

 

 

 


