Presentation av Skanör-Falsterbo TK
Skanör-Falsterbo Tennisklubb gör en storsatsning inför höstterminen 2017. Med ett riktigt
bra tränar team som har klara riktlinjer och mål för samtliga grupper är vi säkra på att det
kommer bli en nivåhöjning i klubben.
På lördagar kommer vår nya tränare Axel Erlandsson in som ansvarig tillsammans med sina
hjälptränare kommer detta bli ett stort lyft för klubben och dess utvecklingsmöjligheter.
För barnen som är 6-12 år kommer vi följa en egenkomponerad ROG-plan som tränarna i
klubben satt upp. ROG är ett internationellt utvecklingssystem för just juniortennis där man
går igenom olika steg i de olika åldrarna och nivåerna. ROG står för färgerna röd, orange och
grön, till dessa färger finns i sin tur bollar anpassade för de olika nivåerna och punkter som
barnen bör behärska innan de tar steget till nästa nivå.
För det äldre spelarna inkluderat vuxengrupperna kommer vi ha veckoteman. Dessa teman
går att hitta nere på klubben och gör det lättare att hålla en röd tråd genom hela terminen.
Vi drar även igång en större satsning på våra tävlingsjuniorer. Där vi lägger in både fysträning
och mental träning på agendan.
Utöver den ordinarie träningen kommer vi även hålla ”camps” i klubben där vi kommer ha
olika nivåer och målgrupper.

Henrik Svärdenborn
Klubb/Anläggningschef

Jag heter Henrik Svärdenborn och är 46 år gammal.
Som junior och ung senior spelade jag för Malmö TK där jag även började som tränare på
minitennis som 14-åring.
Jag har arbetat som tennistränare på heltid sedan 1994 då bl.a som chefstränare i både
Malmö TK tillsammans med Anders Henricson och senare tillsammans med Micke
Andreasson i Malmö Bellevue TK. I Malmö Bellevue TK hade jag förmånen att få vara med att
utveckla några av Sveriges bästa juniorer som t. ex Sofia Arvidsson och Andreas Vinciguerra.
Som tränare i MBTK var jag bl.a med och vann SM-guld för pojkar 15 och herrlaget tog SMsilver 2001.
Någon gång under sommaren 2003 fick jag ett samtal från en kompis som heter Christian
Wilander. Han undrade om jag ville börja jobba nere i Skanör. Den 15 november 2003
tillträdde jag som chefstränare i Skanör-Falsterbo TK och har aldrig någonsin ångrat mitt
beslut.
Det har kommit in lite nytt folk i styrelsen. Deras satsning med anställningen av André
Andersson och sitt nya och positiva sätt att leda klubben på har smittat av sig på alla.
Jag känner att klubben är på väg mot något stort och det ska bli så roligt att träffa alla till
hösten.

André Andersson
Chefstränare

André Andersson heter jag och det är jag som kommer att vara er nya chefstränare i SkanörFalsterbo.
Trots min ringa ålder har jag mycket erfarenhet inom rollen som tennistränare/coach. Jag
började i tidiga tonåren att jobba som tränare i Höllvikens Tennisklubb och de fem senaste
åren har jag jobbat med tennis på heltid. Efter gymnasiet flyttade jag till Mexiko för att jobba
på Tennis Performance Academy, var jag fick möjligheten att jobba med spelare som var bra
rankade på ITF/ juniornivå samt spelare som spelar för det Mexikanska Davis Cup laget.
När jag kom tillbaka till Sverige fick jag jobb på EuroElite, var jag dom senaste åren har varit
partner och coach samt ansvarig för det finansiella. För er som inte hört talas om EuroElite är
det Skandinaviens mest framgångsrika tennisakademi med över 150 medlemmar varav alla
är tävlingsspelare. 2014-2016 var jag samtidigt chefstränare i Sandefjord Tennisklubb uppe i
Norge.
Utöver det har jag gjort uppdrag för över 10 olika tennisförbund då jag varit officiell
landslagstränare på olika tävlingar. Jag har även studerat i fyra år, mestadels på Lunds
universitet där jag läst ekonomi samt juridik.
Ser fram emot att träffa er alla!

Hasse Göransson

Jag Hasse Göransson har hållit på med tennis nästan hela mitt liv.
En av all fördelar med tennis är ju faktiskt att du kan hålla på med denna härliga sport även
upp i högre ålder.
Jag har själv varit elitspelare och försökte vara ute på touren ett tag. Jag låg som bäst runt
250 i världen och 10:a i Sverige. Efter college i USA sadlade jag om till tränare. En
efterhängsen axelskada gjorde också det lättare att fatta det beslutet.
Jag började min tränarkarriär i Malmö TK, nuvarande Malmö-Bellevue TK.
Efter det var jag ansvarig för tennisgymnasiet i Lomma-Bjärred TK. Under den tiden hade jag
även uppdrag för juniorlandslaget i Svenska Tennisförbundets regi. Nuvarande ordförande i
klubben var faktiskt med på ett av mina uppdrag!
Under 10 års tid var jag också ledare för Skånes Kalle Anka Cup deltagare i Båstad.
Sedan gick flyttlasset ner till näset och Skanör-Falsterbo TK. Under ett par års tid var det
endast denna klubb som jag var engagerad i. Efter några år hörde även Höllvikens TK av sig,
som skulle göra en lite större satsning på tävlingsjuniorerna. Efter det har det varit dessa två
klubbar som tagit min tid i anspråk, då det framför allt har varit tävlingsjuniorerna som jag
har koncentrerat mig på.
Till sist vill jag bara nämna att jag har fyra barn som genom åren pockat på min
uppmärksamhet. Att vara förälder vet väl alla att det kräver sin tid, men att vara
tennisförälder och samtidigt tränare för sina egna barn har varit nästan ett heltidsjobb. Det
har dock varit i glädjens tecken och jag hoppas att de också ska ha kul, vilket är hela poängen
med sin tennis även på ålderns höst.
Slutligen vill jag bara hälsa vår nya chefstränare André och nya tränarkollegan Axel välkomna
till klubben. Jag är övertygad att dessa youngsters kan bidra med mycket nytt blod i vår
verksamhet.
Lycka till!
Old man Hasse

Mikael Bjelkedal

Jag heter Mikael Bjelkedal och har en lång och gedigen bakgrund både som tävlings spelare
och tränare i flera racketsporter.
Som aktiv har jag vunnit SM guld i squash och racketlon samt silver i Padel. Dessutom har jag
SM guld i tennis tillsammans med SFTK:s plus 45 års lag.
Redan 1983 arbetade jag under 2 år som chefstränare i SFTK. Sedan dess har jag tävlings
spelat eller arbetat på heltid med idrott.
Som tränare under dessa år har jag bland annat varit landslagstränare i squash både i Sverige
och i Danmark. 2015-2017 var jag Svenska padel landslagets förbundskapten.
Jag har arbetat i Skanör-Falsterbo TK sedan hösten 2010.
Ser fram emot att få träffa många spelsugna tenniselever till hösten i SFTK.

Axel Erlandsson

Axel Erlandsson 27 år och bor i Malmö.
Jag har tävlingsspelat både nationellt och internationellt under hela min juniortid.
Började spela tennis i Höllvikens TK och därefter spelat för Fair Play TK.
Har arbetat flera år som tränare i Höllvikens TK men har också under några år jobbat som
coach i EuroElite tennis där jag rest med juniorer i Europa på Tennis Europe och ITF tävlingar.
Jag ser fram emot att få börja arbeta i Skanör-Falsterbo TK och bidra med
tennisutvecklingen.
Vi ses på banan! //Axel

