
Anteckningar från USIF Tennissektionsmöte 29 maj 2019 

Närvarande: Åsa Domeij, Jan Holte, Staffan Järvdal, Jens Nilsson, Lars Karlén 

 

Jens berättade om tennisens verksamhet: 

Bra flyt på verksamheten hela året, hösten ser ut att bli ännu bättre. Många anmälningar redan, flera 
små tävlingar, fysträning ingår som en naturlig del i tennisen. 

Tränare har möjlighet att följa med på tävlingar i större utsträckning. 

En tränare är sjukskriven och en annan tränare är på väg tillbaka efter en längre sjukdom. 

Jens har anställt en ny tränare (från Piteå), en tidigare elev till Jens, som skall främst vara elittränare. 
Han är själv elitspelare och heter Arvid Norén. 

Tennisen inom USIF är mycket stark. Redan i slutet av april har det inkommit många anmälningar till 
höstens verksamhet. Mer än hälften av platserna är fyllda både för vuxen- kurserna och för de yngre. 

Padeln går också bra men där är antalet anmälda betydligt färre. 

Ev. belysning på utebanorna diskuteras och vidare frågan om att lägga hardcourts ute  (liksom inne) 
men att låta Valsätrabanan vara kvar som en riktig grusbana. 

Ev. belysning på utebanorna utreds, likaså bevattning med sprinkler.  

Åsa berättade från styrelsen att en Visionsgrupp har satts upp med uppgift att föreslå idéer för USIF´s 
utveckling de närmaste 10 åren. 

Det gäller att följa med i Uppsalas expansion med utveckling av våra racketsporter, andra, moderna  
sporter, fler grupper t.ex. studenter, nya arenor. 

Styrelsen har beslutat att följande personer kommer att ingå i gruppen (fler kan tillkomma):Åsa 
Domeij, Mats Eriksson, Peter Lindelöf, Andreas von Pongracz. 

Alla som har idéer kring dessa utvecklingsfrågor eller kan på något sätt bidra till arbetet är välkomna 
att höra av sig till någon i gruppen eller till tennissektions medlemmar. 

Styrelsen har också satt igång ett utvecklingsarbete för ett ”Styrdokument” för USIF. Det föreslås bli 
en handbok för hela verksamheten med arbetsbeskrivningar för alla anställa i likhet med den som 
Jens redan har gjort för alla tränare. 

Ett koncept för detta arbete skall VD framlägga tidigt i augusti. Tennissektionen kan då ta del av detta 
dokument för diskussion. 

Nästa möte med Tennissektionen föreslås därför bli den 12 augusti 2019 kl 18.00 

Tennissektionen önskar att flera intresserade medlemmar deltar i sektionens möten främst från 
yngre spelargrupper. Hör av er till sektionens medlemmar, gärna före sommaren! 

 

Vid pennan, 

Lars 



 


