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Rød Ball, Orange Ball, Grøn Ball og  
Gul Ball i Kristiansand Tennisklubb

På de neste sidene kan du lese om de forskjellige nivåene Rød Ball, 
Orange Ball, Grøn Ball og Gul Ball.

Skrevet og utformet av Norges Tennis Forbund.
Nivåene er delt inn for å kvalitetssikre tennisskolen. Det er viktig at alle 
elementer gjennomgås på hvert nivå før man går videre til et nytt nivå.
I tennisskolen er vi ute etter å bygge et teknisk fundament som det er 
mulig å bygge videre på når barna blir fysisk klare for det.
Ferdighetene på de forskjellige nivåene er nøye utvalgt basert på  
generellefysiologiske forutsetninger.
Vårt mål er å skape en tennisskole der barn føler seg ivaretatt og  
foreldre skal være sikre på at det vi tilbyr er kvalitet.
Det skal være gøy- men på samme tid skal det skje en naturlig  
progresjon barna skal bli utfordret på riktig nivå.
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RØD BALL
Alder 5 – 9 År

Fokus:

Mottaksferdighet: Lære seg å komme seg i god posisjon for å treffe ballen riktig foran kroppen

Regler: Lære å spille spillet så tidlig som mulig.

Teknisk ferdighet: Lære god basis teknikk på grunnslag, serve og volley for å kunne  
kontrollere ballen.

Koordinasjon: Lære seg enkle koordinative ferdigheter

Balanse: Ha god kontroll på kroppen gjennom god holdning og balanse.

Innlæring:
Barna spiller så mye som mulig med andre barn på  en bane. Vi forsøker å unngå køer og 
venting.

Konkurranse: 
Klubben skal ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer pålandsbasis.
Her konkurrerer barna lagvis og fokus er på at det skal være gøy, inkluderende og utfordrende 
på riktig nivå. 
 
Inndeling:
Rødt nivå er delt i tre nivåer. Dette gjøres for å gjøre gruppene så homogene som mulig og for  
å kunne tilby et turnerings system der man møter andre barn på samme nivå så det føles 
rettferdig og utfordrende.
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ORANSJE BALL
Alder 7 – 11 År

Fokus:

Mottaksferdighet:Tidlig forberedelse. Begynner å lære seg å ta ballen tidligere, lærer seg 
effektive bevegelsesmønstre. Bruk av riktige fotstillinger i forskjellige spillesituasjoner.

Teknisk ferdighet: Kontrollert bruk av begge armer og mer fokus på effektiv bruk av hele  
kroppen i alle slag. Begynner å kontrollere ballen ved bruk av ulike typer spinn. Mye fokus på 
overhånds kaste bevegelse for utvikling av serve. Riktig grep og balanse i serve.  
Fokus på volleyspill.

Motstander: Mer fokus på motspillers styrker og svakheter

Innlæring:
Barna spiller så mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting.

Konkurranse: 
Klubben skal ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. 
Fokus er på samhold og turneringene skal være moro å være med på. 
 
Inndeling:
Orange nivå er delt i to nivåer. Dette gjøres for å gjøre gruppene så homogene som mulig og 
for å kunne tilby et turnerings system der man møter andre barn på samme nivå så det føles 
rettferdig og utfordrende.
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GRØNN BALL
Alder 9 – 12 År

Fokus:

Teknisk ferdighet: Lære riktig bruk av lengde, spinn og høyde på ballen. Bruk av riktig riktige 
fotstillinger i forskjellige situasjoner. Jobber med forskjell på 1 og 2 serve.

Taktisk: Jobber med å forstå hvilke spillesituasjoner (offensiv, defensiv eller nøytral man 
befinner seg i og bruker riktig type slag og løsninger til riktig tid.

Koordinasjon: Effektiv bruk av hele kroppen i alle slag.

Innlæring:
Barna spiller så mye som mulig med andre barn på en bane. Vi forsøker å unngå køer og venting.

Konkurranse: 
Klubben skal ha interne turneringer. I tillegg vil det bli arrangert turneringer på landsbasis. 
Fokus er på samhold, turneringene skal være moro å være med på og man skal kunne møte 
spillere på samme nivå. 
 
Inndeling:
Grønt nivå er delt i to nivåer. Dette gjøres for å gjøre gruppene så homogene som mulig og 
for å kunne tilby et turnerings system der man møter andre barn på samme nivå så det føles 
rettferdig og utfordrende.


