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Tävlingsgrupp Internationell
För spelare 13-19 år finns möjlighet att ingå i Tävlingsgrupp Internationell utifrån nedanstående 
kriterier som bedöms av ansvariga tränare. 

Kriterier: 

Intresse Spelstyrka   Mognad Uppförande    Tävlingsambition

Utträde ur tävlingsgruppen sker efter det år man fyller 19.

Ansvarig tränare för Tävlingsgruppen Internationell är Mats Willenhag.

Mål med Tävlingsgrupp 
Internationell
• Skapa en spelaridentitet
• Prestera i internationell miljö samt börja tävla på   
 seniornivå (16 år och uppåt)
• Att kunna slåss om medaljer på SM
• Förbereda för proffssatsning eller collegespel 
 (16 år och uppåt)
• Vara aktuell för plats i juniorlandslagen
• Spela i klubbens A-lag

Utbud för spelare i Tävlingsgrupp 
Internationell 
• Träna minst 5 pass/vecka
• Möjlighet att bli uttagen till A/B-Lags träning   
 beroende på spelstyrka och mognad
• Individuella fysprogram med hjälp av extern expertis 
• Individuella utvecklingssamtal/utvecklingsplan
• Träningsläger
• Tävlingsbevakning på JSM, SALK och Båstad samt   
 eventuella internationella tävlingar
• Gratis individuell tennisträning en gång/vecka
• Spelare i Tävlingsgrupp Internationell har rätt att   
 spela avgiftsfritt på lediga banor i PTBK förutsatt att   
 spelpartner också har samma rätt. 
• Avgiftsfri terminsträning
• Återbetalning av tävlingsavgifter beroende på   
 prestation (minst kvartsfinal i ”de fyra stora” 14, 16   
 och 18 år)

Spelare i Tävlingsgrupp 
Internationell förväntas:
• Tävla minst 20 tävlingar/år.
• Tennis som nummer 1
• Delta i de fyra ”stora” juniortävlingarna
• Varit i minst kvartsfinal i någon av de ”fyra” i 14, 16   
 eller 18-årsklassen eller rankad bland de tio bästa i   
 Sverige i sin åldersklass
• Hög närvaro på tennis- och fysträningar
• Respektera PTBK:s etik- och moralpolicy
• Tränings- och tävlingsupplägg planeras i samråd med  
 tränare
• Träningsdagbok
• Vid uttagning till seriematch så prioriteras det före   
 individuellt spel i största möjliga mån
• Ha en adekvat utrustning på träning
• Ha klubbens matchkläder vid seriematch om möjligt

Föräldrar till barn i Tävlingsgrupp 
Internationell förväntas:
• Ställa upp som lagledare i seriespel om man tillfrågas.
• Ställa upp som matchledare vid klubbens tävling
• Ta del av PTBK:s Etik & Moral Policy och följa dess   
 uppmaningar

Nästa steg
Efter varje termin i Tävlingsgrupp Internationell tas ett beslut om vilken sektion spelaren ska träna vidare i, Stora Juniorgruppen 
(om val görs att inte satsa mer på tennis), Tävlingsgrupp Nationell eller Tävlingsgrupp Internationell. Detta beslut tas av täv-
lingsgruppens ansvarige tränare i samspråk med spelare & förälder. Vid rekrytering till Tävlingsgrupp Internationell görs en indivi-
duell bedömning utifrån hur väl spelare har presterat utifrån de direktiv som angivits. 

Överblick Tävlingsgrupp Internationell 

För mer information kontakta mats.willenhag@ptbk.se 


