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BÅSTAD TENNISSÄLLSKAP - FÄRDPLAN

” glädje, hjärta, 
fair play och 
kamratskap”

Båstad Tennissällskaps vision är att utveckla svensk 
tennis i samarbete med SvTF och Tennis SYD och  
vara det självklara valet för den som vill utvecklas 
inom Svensk tennis! 



1. Båstad - expanderande samhälle med mångårig 
tennistradition 
som Swedish Open och Sveriges 
Tennismuseum - ”Tennisens Mecka”

2. Båstad Sportcenter - en komplett 
tennisanläggning majoritetsägd av klubben

3. Tränare - hög kvalitet och kompetens

4. Tennisprofilen - i samarbete med närliggande 
grund- och högskolor.

5. Tennisskolan - stort antal aktiva i alla åldrar

6. Tävlingar - en tävlingsarrangör med kvalité, 
förnyelse och volym

 

Båstad Tennissällskap (BTS) bildades 1929 (som 
Båstad Lawntennissällskap, sedermera Båstad-
Malen Tennissällskap). Verksamheten har alltid haft 
en stark förankring i Båstad, en expansiv ort som 
kommit att starkt förknippas med svensk 
tennistradition. BTS är majoritetsägare till en av 
Sveriges bästa och mest kompletta tennis-
anläggningar, Båstad Sportcenter. 

Huvudfokus har alltid varit att utveckla tennis-
spelet i positiva och engagerade former för 
medlemmar i olika åldrar. Få klubbar kan visa den 
kvalitet och erfarenhet som BTS tränare besitter. 
Klubbens tränare tar hand om nybörjare, utbildar 
elitspelare och ger dem lokala möjligheter att 
deltaga i tävlingar på alla nivåer och för alla 
kategorier.

Tack vare detta kan klubben tillsammans med 
Båstad kommun framgångsrikt bedriva dagens 
”Tennisprofil” för skolungdom i årskurs 7 - 9 och 
på ”gymnasieprogrammen”.
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BÅSTAD TENNISSÄLLSKAP



Alla tennisintresserade ska erbjudas möjlighet att 
utveckla sin tennis inom Båstad Tennissällskaps 
verksamhet. Genom bra och stimulerande 
träningsverksamhet och en miljö som inspirerar 
ska våra spelare ”be coachable”. 

Klubben ska erbjuda högkvalitativ träning med 
tränare av toppklass. Tränarna ska med sin 
skicklighet lyfta våra spelare så att de når sina 
uppsatta mål. De spelare som vill ska ges 
möjlighet att hjälpas igenom nålsögat mot 
klubbens elitverksamhet med en utbildning inom 
tennis på en högre nivå. 

Personal och tränare ska erbjudas en inspirerande 
och engagerande miljö för aktiv utveckling.

Båstad Tennissällskap ska motverka konflikter och 
stötta medlemmarna i med och motgång. Även 
föräldrar ska få utbildning till att bli ett gott stöd för 
sina och andras barn/ungdomar. 

Genom att erbjuda BTS ungdomar bra 
studiemöjligheter i en lugn miljö ska klubbens 
aktiva skolungdomar ges möjlighet att utföra sina 
hemstudier på anläggningen före eller efter sin 
träning. 

Vi vill även öka möjligheten till spontanspel på 
anläggningen för våra aktiva ungdomar - på bantid 
som är obokad.

Tenniselever som visar ett eget intresse och 
engagemang och som vill tävla ska erbjudas 
tränarstöd vid de lokala badortsturneringar som 
arrangeras av närliggande klubbar. Samt erbjudas 
målinriktad matchträning. De mest engagerade 
ska representera våra klubblag som har målet att 
spela så högt upp som möjligt i seriesystemen och 
på sikt slåss om SM-placeringar. 

Båstad Tennissällskap ska vara ledande i att 
utveckla svensk tennis och hjälpa till att sprida 
den glädje som tennis ger oss alla.
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FÄRDRIKTNING



Klubbkänsla ska vara nummer ETT i Båstad 
Tennissällskap och här ska alla känna sig 
delaktiga, motionärer såväl som elitsatsande 
medlemmar. Juniorer, seniorer och veteraner ALLA 
är en viktig del av Båstad Tennissällskap. 

BTS ska därför ha aktiva sektioner för respektive 
målgrupp och dessa jobbar hela tiden aktivt med

• social samvaro - lunchtennis, öppet hus, interna 
stegar och andra aktiviteter

• att initiera träningsläger och klubbutbyte

• lokalt seriespel och klubbutbyte

• att sprida våra värderingar

• att välkomna nya medlemmar.

Klubbens tävlingskommitté som består av 
medlemmar från respektive sektion ska årligen 
arrangera klubbmästerskap ute och inne.

Värdegrund

Som medlem i Båstad Tennissällskap

• är vi alltid kompis med alla oavsett kön, 
sexualitet, etnisk bakgrund, kultur och religion 

• tar vi alltid avstånd från droger och dopning 

• älskar vi fair play och har alltid ett gott 
uppträdande på och utanför banan

• ger vi alltid 100% på match och träning 

• uppmuntrar vi våra kompisar i med och 
motgång

• skall vi alltid se till att ha trevligt och roligt!
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KLUBBKÄNSLA - ”Fokus är glädje, hjärta, fair play och kamratskap”



1. Tennisskola

2. Open Court och BTS Player

3. Tennisprofilen

4. BTA - Båstad Tennis Academy

5. TEAM BTS
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FÄRDPLAN



Klubben ska erbjuda alla sina medlemmar, juniorer 
och vuxna kontinuerlig träningsverksamhet. 
Ambitionen är att utveckla och utbilda dem efter 
en tydlig plan som löper igenom hela 
verksamheten. Från de yngsta i minitennis till de 
äldsta i vuxentennisskolan och intresserade 
veteraner.

Genom ständig utveckling i spelet hoppas vi att så 
många som möjligt fastnar för tennis.

Klubben vill utveckla sitt samarbete med övriga 
idrottsklubbar i Båstad för att stimulera utövandet 
av olika aktiviteter inom idrottandet och motverka 
en för tidig grenspecialisering.
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TENNISSKOLA



Open Court ska främja spontanspel för klubbens 
juniorer upp till 18 år. Vi erbjuder barn och 
ungdomar som är medlemmar i Båstad 
Tennissällskap och samtidigt är aktiva i någon 
träningsgrupp möjligheten att utnyttja lediga 
bantider. 

Med Open Court ger vi våra juniorer möjlighet till 
dagligt matchspel eller träning kostnadsfritt.  
Bollar kommer att finnas till utlåning.

Föräldrar som är med och spelar behöver inte vara 
medlemmar i klubben. Men de hjälper till med 
ordning och reda på banan. 

Klubben ska jobba aktivt för att fler ska våga tävla 
mer och därigenom hitta glädjen i matchspel och 
få lagkänsla genom att representera Båstad 
Tennissällskap. 

Med satningen på BTS Player erbjuder en 
möjlighet för de juniorer som vill ha ökad fokus på 
tävlingsspel och klubben ställer upp med 
kvalificerade coacher vid spel i närliggande 
turneringar.

Vi kommer att ha krav på spelare som är med och 
får extra hjälp via BTS Player.

Vi vill därför att en BTS-Player ska

• vara engagerad på träning

• spela ett antal matcher/tävlingar per år

• hjälpa till med träning

• ställa upp som sparringpartner 

• vara en ”fair player”

• spela lokala badortsturneringar.
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OPEN COURT & BTS PLAYER



Med Tennisprofilen ger Båstads kommun/Båstad 
Tennissällskap också möjlighet att kombinera 
skola och tennis genom att erbjuda en tennisprofil 
för skolår 7-9 som ger utrymme för träning under 
skoltid. 

Strandängsskolan 7-9 ger god studiemiljö med 
möjlighet att skräddarsy grundskoleutbildning i 
kombination med tennisspel vilket ger goda 
framtidsutsikter så väl på banan som vid sidan av. 

Med Tennisprofilen erbjuder Båstads kommun och 
Båstad Tennissällskap ett heltäckande koncept 
när det gäller kombinationen skola och tennis 
mellan 12 och 19 år.

 

Tennisprofilens syfte är

• att ta tillvara på tennisintresset hos pojkar och 
flickor i skolår 7-9 och utveckla deras kunskaper 
och färdigheter i tennis

• att ha en positiv inverkan på elevens totala 
situation, skolarbete och tennis

• att lära eleven ta ansvar för både studier och 
träning

• att ge eleven förutsättningar att nå målen i 
samtliga grundskolans ämnen

• att ge eleven full behörighet att söka 
gymnasieskolans samtliga program.
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TENNISPROFILEN



Båstad Tennis Academy ska vara klubbens 
verksamhet för dem som verkligen vill satsa på 
elittennis. Deltagarna ska hålla hög nationell nivå 
och motiveras till att nå sina mål. 

Alla aktiva inom Båstad Tennis Academy ska vara 
medlemmar i BTS för att kunna medverka i TEAM 
BTS och ta del av klubbens verksamhet inom 
elittennisen.

Som spelare i Båstad Tennis Academy kommer 
man att erbjudas sparring på hög nivå med 
externa spelare som har anknytning till klubben.

Målsättningen är även att Båstad Tennis Academy 
ska kunna bistå intresserade 

- att finna samverkansformer för högre studier vid 
högskolor och universitet i Skåne och södra 
Halland

- att söka stipendier.

Vid en positiv utveckling av Båstad Tennis 
Academy kan övervägas om denna ska bli 
’paraplyet’ för all tennisutbildning inom BTS. 

Krav på spelare inom Båstad Tennis Academy

• vara medlem i BTS

• engagerade på träning

• spela anvisade tävlingar 

• hjälpa till med träning 

• ställa upp som sparringpartner 

• vara ”fair player”

•  från 16 år - genomgå regelbundna fystester

• deltaga i TEAM BTS
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BÅSTAD TENNIS ACADEMY - BTA
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BÅSTAD TENNIS ACADEMY - Ett paraply för all tennisutbildning



Egna produkter från dam och herrsidan som 
representerar klubben inom svensk tennis 
seriesystem. Här spelar klubbens absolut bästa 
spelare med målet att klättra så högt upp i 
seriesystemen som möjligt.

Open Court, BTS Player och Båstad Tennis 
Academy ska hjälpa till att säkra återväxten för 
TEAM BTS. 

Spelare i TEAM BTS ska vara förebilder för övriga 
medlemmar och agera föredömligt på och utanför 
tennisbanan.

För spelarna i TEAM BTS erbjuds ytterligare 
coachning och sparring på hög nivå och tillgång 
till "coachande tränare" på vissa tävlingar och 
under seriespel.

Alla som är spelare i TEAM BTS kommer att få 
tuffa personliga mål att jobba mot. Allt för att bli så 
bra som möjligt inom tennissporten.
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TEAM BTS
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TIDPLAN


