KLUBBKONFERENS
Inbjudan till klubbkonferens för Tennis Norr i Övik

11—12 januari 2014

Peter Wikström/Stefan Olsson
Pim-Pim

Guldmedaljörerna från Paralympics ger tillsammans med
tränaren Jens Nilsson, en introduktion till rullstolstennis. De
Driver sitt eget företag PimPim Ace Management. Har egent- visar grunderna i teknik, rörelser på banan och vad som fyligen avslutat sin professionella karriär, men gjorde tillfällig
siskt krävs för att lyckas i rullstolstennis. Självklart kommer
comeback under Stockholm Open 2013 och lyckades med
de visa alla moment på banan och ni får chansen att se hur
bedriften att både kvala in och vinna en match i huvudtävling- duktiga dem är.
en. Avslutade med att pressa världselvan Milos Raonic till ett
tiebreakset.
Ta chansen att se Pim-Pim möta ett kvalificerat motstånd i en
uppvisningsmatch. Efter det följer en lite lättsammare del, där
kanske just DU får chansen att utmana Pim-Pim. Han kommer avslutningsvis berätta om sin karriär och svarar gärna på
frågor.

Tennis Norr

Sigge Mladenovic

Jobbar åt Tennis Stockholm på heltid. Ansvarar för tävlingsresor, läger och mycket duktig på området Play & Stay, där
han föreläser flera gånger per vecka i Stockholmsklubbarna.
Har även varit på studiebesök i Frankrike och nyligen i Serbien, för att studera hur de utvecklar sina talanger på junioroch seniornivå.

Ta tillfället i akt att tillsammans med andra tennistränare och
styrelsemedlemmar påverka tennisen i Norrland. Viktiga frågor där just din åsikt och erfarenhet
krävs kommer tas upp i vår tankesmedja. Information från våra tre block (tävling, sport, klubb).
Presentation av Umeå Tennisgymnasiums nya tränare, som tillträder i januari 2014. SISU informerar om hur vi kan förbättra samarbetet och nyttja deras resurser.
Framtidens idrottsförening – SISU har under det senaste året arbetat fram ett helt nytt material
som går under namnet ”Framtidens idrottsförening”. Vi uppmuntrar alla styrelser att komma och
ta del av detta för att på bästa sätt kunna lotsa in din förening i framtiden.

Välkommen

Tankesmedja
Workshop i mindre grupper


Öka medlemsantalet i
Region Norr



Uppträdande bland
spelare/föräldrar på
tävlingar



Tävlingar - poolspel
(begränsningar, WO),
domarfrågan, klubbspridning, seriespel,
RM, fler som tävlar



Vad vill klubbarna ha
av Regionen?



Ökat samarbete mellan klubbarna
(tävlingsresor, domare, tränare)



Höja nivån på tränarna i Norrland

Peter och Stefan

Program klubbkonferens
Lördag

Söndag

11,00 Tennis Norr/SEB hälsar välkommen

07,30 Frukost

11,30 Tankesmedja del 1
(Mattsborgen)

08,30 Tränare: Sigge Mladenovic praktik Play & Stay (Mattsborgen)

13,00 Pim-Pim uppvisningsmatch

08,30 Styrelse: Framtidens idrottsförening (Hampnäs)

14,00 Utmana Pim-Pim/PRO-AM

10,00 Transport till konferens

14,45 Pim-Pim föreläsning/frågestund

10,30 Regioninfo – tävlingsblock,
sportblock, klubblock, TG Umeå – tränarpresentation

15,30 Fika
16,00 Rullstolstennis - Peter Vikström/
Stefan Olsson
17,30 Transport till boende/
incheckning på Hampnäs konferens

11,15 SISU – Niklas Lundberg: hur kan
tennisen bli bättre på att nyttja SISU?
(Hampnäs)
12,15 Lunch

18,30 Tränare: Sigge Mladenovic –
teori Play & Stay (Hampnäs)

13,00 Sigge Mladenovic – tennis i
Frankrike/Serbien/Stockholm

18,30 Styrelse: Framtidens idrottsförening

14,00 Tankesmedja del 2 med avslutande redovisning

20,00 Middag

16,00 Avslutning

Kontakt

Tennis Norr
Bertil Sundman

Ring oss om du vill ha mer inform(070) 562 82 79
ation om konferensen

Sigge Mladenovic

info@tennisnorr.se
Besök oss på vår webbplats:
www.tennisnorr.se

Konferensinnehåll


Ordförande har ordet



Info Tävlingsblocket
(domarkrav, tävlingsledarutbildning, poängblixt, blixttouren,
m.m.)



Info Sportblocket
(SEB-läger, klubbstöd, ökad kravbild,
kriterier m.m.)



Info Klubblocket (IF
SO Tour, Idrottslyftet
(Hans) m.m.)



Umeå Tennisgymnasium - presentation
av nya tränaren



SISU (tennisen dålig
på att utnyttja SISU söka bidrag, utbildningar)



Sigge - tennis i
Frankrike/Serbien/
Stockholm

Joachim Pim-Pim Johansson

Information om boende
Vad ingår i priset?
Boende på Hampnäs hotell & konferens
Fika lördag eftermiddag, middag, frukost, lunch söndag
Intressanta föreläsningar, tennis och rullstolstennis på världsnivå och
mycket mer…

Sista anmälan
1 december via mail till info@tennisnorr.se

Ekonomi
Med boende & mat
1500: -/deltagare och klubb för de två första från klubben – därefter 1250: -/
deltagare och klubb
Utan boende & middag
750: -/deltagare och klubb för det två första från klubben – därefter 500: -/deltagare
och klubb .

