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Denne treårige strategiplanen for perioden 2018-2021 bygger på strategidokumentet «Tennis
for alle» først utarbeidet i 2007 og deretter ajourført og oppdatert i 2011. Dokumentet fra
2011 gir en utdypning av klubbens filosofi for utvikling av tennisferdigheter gjennom
visjonen «Best på trening». Dokumentet er publisert på ullerntennis.no

Hovedoppgavene for Ullern Tennisklubb (UTK):
• Gi et best mulig tilbud om tennis som fysisk aktivitet, mosjon og et godt sosialt
fritidsmiljø til flest mulig i Ullern bydel (nærmiljøet);
• Gjennom Ullern tennisskole etter «Play and Staymetoden» som NTF innførte i 2005 (rødt,
oransje og grønne nivåer) gi 5-10 åringer i vårt distrikt tilbud om å begynne med og å lære
tennis etter moderne metoder;
• Gjennom Team Ullern, som består av konkurransespillere fra 10 år og oppover til
seniorspillere, gi mulighet til å utøve sporten som konkurranseidrett fra U10 og oppover
til seniorspillere. Målet er å få flere ivrige konkurransespillere i gruppene U10, U12, U14,
og U 16, og å hevde seg helt i toppen på seniorplan - både lagmessig og individuelt, helst
med flest mulig som har gått gradene i UTK;
• I et samarbeid med Ullernboblen AS og myndighetene sørge for gode og og moderne
anlegg (baner, klubbhus m.v.) både utendørs og innendørs;
• Etablere gode og klare retningslinjer for klubbens drift som sikrer en sunn økonomi, gode
tennisfaglige aktiviteter og kostnadseffektiv drift.
Strategi
Et hovedmål for Ullern Tennisklubb er å gi et bredt tennistilbud til stedets befolkning fra barn
til pensjonister: Tennis for alle. Det betyr at det sosiale aspektet er viktig, og at tennis som
mosjons- og trimaktivitet for alle aldersgrupper er et viktig delmål. En sunn økonomi og et
godt, moderne anlegg er grunnpilarer for å nå dette hovedmålet.
Et annet hovedmål er å gi de som ønsker det, og er ivrige, et tilbud om å bli gode
tennisspillere, det vil si konkurransespillere på høyt norsk nivå. I dette ligger at Ullern TK vil
ha et tilbud for yngre spillere som er av "beste praksis”, dvs. som kan måle seg med det aller
beste i Norge. Det er dette som menes med best på trening.
Det er ingen grunn til å sette disse målene opp mot hverandre. Tvert i mot er et bredest mulig
trimtilbud, og flest mulig medlemmer, en god basis og forutsetning for talentutvikling og
konkurransetennis.
Hovedmål for perioden 2018-2021
Dette er generelle mål for den kommende treårsperioden.
Anlegg
• Samarbeide med myndigheter og nabolag om å kunne utnytte asfaltplassen på
Blokkajordet til tennisformål.
• Vedlikehold av eksisterende baner og klubbhus både innendørs og utendørs.
• Oppgradering av Bane 5.
• Påse at klubben har et tilfredsstillende HMS rammeverk
Miljø
• Utforme og arrangere flere sosiale arrangement for medlemmer gjennom året.
• Avholde klubbmesterskap og minimum to double turneringer for voksenmedlemmer
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•
•

Voksenkurs for nye medlemmer og også for viderekommende spillere. Dette blant
annet for å knytte foreldre til barn av tennisskolen tettere til klubben
Videreutvikle og tilpasse kiosktilbudet for å skape en hyggelig ramme rundt
turneringer, lagkamper og andre arrangement samtidig som det representerer en
inntektskilde som er øremerket til miljøaktiviteter. Sørge for at kiosken i åpningstiden
har et sunt og variert utvalg av matretter.

Økonomi
• Videreføre sunn økonomisk drift av klubben.
• Implementering av nytt medlemssystem.
• Årlig sparing til fremtidig oppgradering av anlegg.
• Økonomisk ramme rundt eventuell investering på asfaltplassen på Blokkajordet
Sport
• Kontinuerlig utvikling av trenerteamet gjennom videreutdanning og bruk av ny
teknologi. Klubben støtter opp under NTF sitt utdanningsprogram for trenere. Alle
trenere hos Ullern skal minst ha Aktivitetslederkurs fra NTF eller tilsvarende
utdanning.
• Arrangere turneringer, samlinger og treningsleirer tilpasset ulike nivå og
spillergrupper.
• Videreutvikle samarbeidet med andre klubber i distriktet, Tennisregion Østland
Øst og Norges Tennisforbund.
• All kursvirksomhet skal være drevet i henhold til beste nasjonale praksis. I henhold til
dette skal klubben implementere Sportslig Langsiktig Utviklingsplan (SLU) i henhold
til tidsplan fra Norges Tennisforbund.
• Videreutvikle og rendyrke de ulike konseptene klubben har etablert for å gi et best
mulig tilbud til ulike spillergrupper (Tennisskole, Team Ullern, Voksenkurs). I
strategiperioden vil dette være nært knyttet opp mot implementering av SLU
utarbeidet av Norges Tennisforbund.
o Tennisskolen: Målet med tennisskolen er å gi en mulighet for å prøve tennis
til flest mulig av bydelens 6 til 10-åringer. Hovedpoenget i denne fasen er å
skape interesse for tennis. Ferdighetsutvkling og kursplan skal være i henhold
til beste nasjonale praksis og klubben skal være aktivt med i utviklingen av
ROGY konseptet.
o Team Ullern Rekrutt: Målet med Team Ullern Rekrutt er å være en bro
mellom Tennisskolen og Team Ullern. Dette er et tilbud for de mest ivrige på
Tennisskolen hvor de vil få anledning til å trene mer og utvikle
tennisferdighetene ytterligere samt å delta i flere turneringer. Målet er at for de
fleste årskull skal man via Team Ullern Rekrutt få spillere med ferdigheter og
motivasjon til å ha tennis som konkurranseidrett.
o Team Ullern er klubbens tilbud til konkurransespillere i juniorklassene. Her
inkluderer tilbudet fysisk og mental trening i tillegg til utvikling av
slagteknikk, taktiske ferdigheter og spilleforståelse på tennisbanen. Målet er at
spillere i Team Ullern skal utvikle ferdigheter slik at de kan hevde seg
nasjonalt i juniorklassene og også delta i internasjonale turneringer.
o Voksenkurs: Tennis er en flott trimaktivitet for voksne. Målet er å gi voksne i
bydelen mulighet til å lære tennis, få fysisk mosjon og ha hyggelig sosialt
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samvær. Det er også viktig å gi et tilbud til foreldre til barn på tennisskolen. I
denne strategiperioden er et viktig mål for voksenkursopplegget å utvikle
konsepter som helgekurs, intensivkurs etc. for å utnytte ledig kapasitet på
anlegget.
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