
 

Veberöds Tennisklubb, värdegrund och uppföranderegler 

Nedanstående värdegrund och regler gäller för alla som deltar i VTKs utbud. Det gäller både 

på och utanför plan, om du är ledare, spelare, förälder, åskådare osv. 

Veberöds Tennisklubb har följande värdegrund: 

Välkomnande – alla är välkomna att prova på tennis! 

Trygghet – vi satsar på bredden och den sociala delen av spelet. 

Kul – det ska vara kul att spela tennis. 

Du ska: 

 Uppträda med respekt mot alla som du träffar på i vår verksamhet. 

 Stötta dina med- och motspelare, på och utanför banan. 

 Kunna spela tennis på din nivå – utan att få negativa kommentarer. 

 Lyssna aktivt på din tränare för att kunna utveckla ditt spel. 

Du får gärna: 

 Hjälpa till med att bibehålla vår verksamhet och värdegrund, genom att locka fler till 

att spela tennis, delta på våra evenemang som spelare eller ledare. 

 Komma med konstruktiva förslag och engagera dig i styrelsearbetet. 

 Meddela din tränare om du/ditt barn inte kan komma på träningen. 

 Stanna kvar och titta på ditt barns träning. 

Du ska inte: 

 Uppträda osportsligt på eller utanför banan, genom att exempelvis komma med 

nedlåtande kommentarer om andra, eller andras spel. 

  



Som ledare/tränare i Veberöds Tennisklubb förväntas du utöver ovanstående, vara en 

förebild. Här följer några enkla riktlinjer. 

 Kom i tid till träningen (minst tio minuter innan). 

 Meddela spelarna och ordförande  i god tid om du inte kan komma i tid, eller inte alls 

hålla i träningen. Exempelvis vid sjukdom. 

 Var förberedd, tänk igenom ett upplägg för hela terminen och för din träningstimme. 

 Var rättvis och bestämd, men höj inte rösten i onödan. 

 Gör inte svårare övningar än du själv och deltagarna klarar av. 

 Håll kontakten med spelarna (ex via sms eller facebook) 

 Fyll i närvarolista enligt anvisningar. 

 Ta fullständiga kontaktuppgifter på nytillkomna spelare: Namn, Adress, mejl, 

personnummer. 

 Prata med föräldrarna 

 


