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Laguttagningspolicy HTK 

Allmänt  

- Alla spelare 18 år i och yngre, i HTK Tennis Akademi, skall ingå i lag under både inomhus- och 

utomhussäsong (gäller från och med andra året som man är med i klubbens verksamhet) 

- I Tennis Syds serier skall alla spelare som ingår i ett lag spela (ungefär) lika många matcher 

(gäller ej Juniorligan) 

- I Svenska Tennisserierens seriesystem tar HTK:s tränare ut ”bästa lag”. 

- Tennis som sport är delvis en individuell sport. I lagsammanhang är antalet spelare per lag 

väldigt begränsat. Detta innebär att HTK, som är en relativt stor klubb, måste ha flera lag i 

varje enskild klass. Spelarnas utvecklingsnivå i en åldersklass skiljer mycket. I vissa 

åldersklasser finns spelare som precis har börjat tävla samtidigt som en del har tävlat mycket 

länge och kommit långt i sin utveckling. Detta gäller inte minst i åldrarna 11-13 år. Tennisen 

kan därför inte använda sig av samma laguttagningsprinciper som ibland kan användas inom 

fotbollen, dvs. att alla spelare i exempelvis P11 ingår i ett och samma lag. I tennis krävs 

kanske istället fem lag i denna åldersklass. Vi anser därför att det är till fördel för alla att 

spelarna delas upp i lag utifrån utvecklingsnivå. På så sätt är det större chans att flertalet 

spelare får möta jämnbra spelare, får chansen att vinna fler matcher, får möjligheten att 

utvecklas i egen takt. Det viktigaste för oss är att alla spelare får chansen att spela matcher 

och även i ungefär samma omfattning. 

- HTK:s tränare  gör uttagning utifrån det vi anser vara bäst för varje enskild spelare. 

Tennis Syds serier 

- HTK:s tränare kollar intresse och vilka som är potentiella tävlingsspelare inför varje säsong 

och delar in spelare i olika lag. 

- I Tennis Syds serier kan det vara aktuellt med många lag i samma klass. I dessa fall görs 

uttagningar enligt följande: 

o HTK:s tränare rangordnar lag (i de fall man har mer än ett lag per klass). Ambitionen 

med rangordningen är att de spelare som har kommit längst i utvecklingen skall få 

möta andra klubbars spelare som är i samma position. Det är stor skillnad mellan 

nivån på olika spelare i en klass. HTK anser att klubben skulle förlora på att 

slumpmässigt ta ut lagen, vilket skulle innebära att spelare som knappt har spelat 

tävlingstennis får möta andra klubbars spelare som har kommit långt i utvecklingen. 

Om spelarna i samma lag håller samma nivå så blir det också enklare att spela dubbel 

tillsammans. Denna princip främjar långsiktig utveckling. 
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o HTK:s tränare rangordnar spelare inom respektive lag (ambition att varje spelare 

skall få möta ungefär jämnbra spelare) (HTK informerar lagledare om att den 

inbördes rangordningen skall tonas ner så mycket som möjligt). 

o Klubbledningen vill inte göra en stor sak av de laguttagningar som görs. Alla som vill 

får vara med och spela seriespel och tränarna har mandat att ta ut olika spelare till 

olika lag. Vi finner ingen anledning att speciellt informera berörda spelare om 

lagtillhörighet. 

- HTK prioriterar aldrig att skapa lag som skall vinna Tennis Syds serier (med undantag för 

Juniorligan). Målet är att alla skall få möjlighet att spela matcher på ”lagom” nivå. 

- I Tennis Syds serie Juniorligan gör klubbens tränare en uttagning av spelare 
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