
VI FLYTTAR UT TENNISEN PÅ GATAN IGEN  
– NY SATSNING PÅ BARN OCH UNGA 

SVTF & REGIONERNA INFORMERAR

Svenska Tennisförbundet vill möjliggöra tennis för alla. I år startar den nya satsningen 
Tennis på gatan för att fler barn och ungdomar ska få chansen att börja spela tennis. 
Projektet har nu beviljats 499 000 kronor från Framåtfonden. 

SVTF & REGIONERNA INFORMERAR

– Vi är glada att presentera vår nya satsning 
som går i linje med vår vision Tennis – en le-
vande idrott, för livet, hela livet. Med Tennis på 
gatan vill vi utmana normen och därmed göra 
tennisen mer välkomnande för de som inte 
har den naturliga vägen in i vår idrott, säger 
Svenska Tennisförbundets generalsekreterare 
Christer Sjöö.

Med Tennis på gatan vill Svenska Tennis-
förbundet möta barnen och ungdomarna på 
deras hemmaplan och på deras villkor. Därför 
kommer ett antal förorter i Stockholm, Göte-
borg och Malmö väljas ut där tennisträningar 
ska erbjudas en gång i veckan. På programmet 
står också större evenemang där deltagarna från 
andra förorter bjuds in.

Därtill kommer deltagarna ha möjlighet att 
ansöka om stipendier för utrustning och trä-

ning i en tennisklubb, en viktig del i projektet 
för att skapa en brygga till klubbarnas verksam-
heter och därmed öka inkluderingen.

– Förhoppningen är att tennisklubbarna får 
upp ögonen för nya målgrupper, så att deras 
verksamheter på sikt blir ännu mer inklude-
rande, fortsätter Christer.

Tennis på gatan är vad det heter – enkel-
het och spontanitet är viktiga inslag i projektet 
och träningstillfällena kommer att ske utomhus 
eller inomhus i gymnastikhallar. Tack vare sats-
ningens potential att nå nya målgrupper och få 
fler i rörelse har projektet nu beviljats 499 000 
kronor av Framåtfonden.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska 
Spel och Riksidrottsförbundet som ger speci-
alidrottsförbund en möjlighet att söka medel 
för att testa nya former av fysisk aktivitet och 

få fler människor i rörelse. Det är andra året 
som pengar delas ut genom Framåtfonden och 
i år får tio förbund dela på drygt fyra miljoner 
kronor.

Tennis på gatan är Svenska Tennisför-
bundets tredje stora barn- och ungdomssats-
ning. Sedan tidigare driver förbundet ”Multi 
SkillZ”, allsidig och koordinativ träning som 
lägger grunden för att barnen ska ha glädje av 
sin idrott hela livet, och ”Tennis för barn”, som 
fokuserar på klubbarnas organisation av trä-
ningen på röd, orange och grön nivå.


