HVS:N TENNISCLUB -OHJE
TennisClub on suomalaisten tennisseurojen yhteinen järjestelmä, jonka avulla seurat voivat hallinnoida
jäsenrekistereitään, valmennustoimintaansa sekä muita tapahtumia. Seuran jäsenille on oma
käyttöliittymä, jonka kautta he voivat päivittää yhteystietojaan sekä käyttää valmennustoiminnan
korvausjärjestelmää.
HVS on lähettänyt kaikille tammikuussa 2020 linkin omaan käyttöliittymäänsä. Jos linkki ei toimi, ota
yhteyttä info@hvstennis.fi. Jokaisella seuran vähintään 13-vuotiaalla jäsenellä on mahdollisuus
rekisteröityä järjestelmään. Alle 13-vuotiaat voivat rekisteröityä huoltajan suostumuksella. Seuran jäsenet
saavat sähköpostiinsa henkilökohtaisen rekisteröitymislinkin, jonka avulla käyttäjätili yhdistetään henkilön
jäsenprofiiliin. Rekisteröitymisen voi tehdä vain kerran.

MONTA PELAAJAA/SEURAA SAMAN KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN ALLA

Mikäli olet jäsen useassa seurassa (tai olet ilmoittautunut muuten usean seuran toimintaan), voit vaihtaa
käsittelemääsi seuraa klikkaamalla valikossa olevaa VAHDA SEURA/PELAAJA -linkkiä. Valmennuksessa,
tapahtumissa ja omissa tiedoissa näytetään valitun seuran sisällöt.
Mikäli sinun käyttöliittymäsi alla on muita pelaajia (esim. alaikäisiä huollettavia), voit vaihtaa
käsittelemääsi pelaajaa klikkaamalla valikossa olevaa VAHDA SEURA/PELAAJA -linkkiä. Valmennuksessa,
tapahtumissa ja omissa tiedoissa näytetään valitun pelaajan sisällöt.
Huom! VAIHDA SEURA/PELAAJA -linkki näkyy vain, jos olet jäsenenä useassa seurassa tai käyttöliittymäsi
alla on muita pelaajia.

OMIEN TIETOJEN HALLINTA

Pelaaja voi hallinnoida omia yhteystietojaan sekä käyttäjätilin käyttäjätunnusta ja salasanaa klikkaamalla
valikossa olevaa OMAT TIEDOT -linkkiä. Jos pelaaja on jäsenenä useassa eri seurassa, hän voi päivittää
tiedot erikseen jokaiseen seuraan tai samalla kertaa kaikkiin seuroihin.

OMIEN VALMENNUSRYHMIEN KATSELU

Pelaaja voi nähdä omat valmennusryhmänsä klikkaamalla valikossa olevaa OMAT RYHMÄT -linkkiä.
Järjestelmä näyttää aina valittuna olevan seuran ryhmät. Seuraa voi vaihtaa klikkaamalla valikossa olevaa
VAIHDA SEURA/PELAAJA -linkkiä. Eri valmennuskausia (syyskausi, kevätkausi, kesäkausi) voi tarkastella
vaihtamalla käsiteltävää kautta ylälaidassa olevasta valikosta.

KORVAUSJÄRJESTELMÄ

Korvausjärjestelmään pääsee klikkaamalla valikossa olevaa KORVAUSJÄRJESTELMÄ -linkkiä. Huom!
Korvausjärjestelmä on käytössä niillä valmennustasoilla, joihin seura on ottanut sen käyttöön. HVSTenniksessä korvausjärjestelmä on käytössä kevätkaudella 2020 aikuisilla sekä syksystä 2020 alkaen
myös junioreilla (pl. Kilpavalmennus). Korvausjärjestelmässä näkyvät valmennustasokohtaisesti ne
harjoitukset, joita voi korvata. Voit korvata poissaoloja vain kunkin tason sisällä. Esimerkiksi
aikuisvalmennuksen poissaoloja ei voi korvata juniorivalmennuksessa.
Korvaustuntien käyttäminen edellyttää omien harjoitusten varastointia. Keväältä 2020 on HVS lisännyt
kaikille harrastepelaajille kolme korvauskertaa varastoon. Seura voi määrittää, kuinka monta tuntia ennen
omaa harjoitusta varastointi on tehtävä. Klikkaa listalla olevaa harjoituksen päivämäärää, varastoidaksesi
sen.

Korvaustuntien varaaminen

KORVAUSVUORON VARAAMINEN
Korvaustunteja pääsee varaamaan klikkaamalla valikossa olevaa VARAA/PERU KORVAUSTUNTEJA -linkkiä.
Valitse ensin viikko, jolta haluat etsiä korvaavia harjoituskertoja. Huom! Seura voi määrittää, millä
taitotasolla saat korvata tunteja. HVS:n aikuisvalmennuksessa voit korvata ryhmissä, jotka ovat yhden
tason omaa tasoasi ylempänä ja kaikissa omaa tasoasi alemmissa ryhmissä. Oman tasosi näet silloin kun
korvausjärjestelmä on käytössä, ja kun olet etsimässä korvausvuoroa. Ota tarvittaessa yhteyttä
valmentajaasi (tai info@hvstennis.fi) saadaksesi lisätietoja.
VUOROJEN PERUMINEN
Varattuja korvaustunteja voi myös perua. Harjoituksen voi siirtää varastoon 24h ennen vuoron alkua.
HUOM. Jos varastoidun harjoituksen alkuun on alle 24 tuntia, niin varastointi kasvattaa
korvaustuntisaldoa vain, jos toinen pelaaja varaa sen korvaustunnikseen. Korvaussaldoa ei voi muuttaa
rahaksi ja korvaussaldon käyttäminen edellyttää voimassa olevaa viikoittaista valmennusta. On pelaajan
vastuulla käyttää korvauskerrat kauden aikana. Kevään 2020 kohdalla tehdään tähän poikkeus, eli
keväältä kertyneet korvauskerrat voi käyttää syyskauden 2020 aikana, vaikka ei olisi voimassa olevaa
viikoittaista valmennusta (lisätietoa info@hvstennis.fi).

