
TRÆNERHUS
AFTALEN



3 træner-modeller

• Model A: Tre dage om ugen 
(hvor en dag skal være fredag). 
Op til 15 banetimer + 7,5 timer 
til event, planlægning og admi-
nistration. 

• Model B: To dage om ugen.  
Op til 10 banetimer + 5 timer  
til event, planlægning og  
administration. 

• Model C: Én dag om ugen.  
Op til 5 banetimer + 2,5 timer 
til event, planlægning og  
administration.

finde en deltidstræner, kan Træner-
huset være vejen frem for jer. 

Vi forventer, at klubben har et ønske 
om vækst og udvikling, en engageret 
bestyrelse og økonomi til at aflønne 
en deltidstræner. 

Klubben skal være medlem af Dansk 
Tennis Forbund og ønsker at sam-
arbejde med DTF omkring udvikling 
og har desuden indgået en ”Bevæg 
dig for livet”-vækstaftale. 

Hvad er Trænerhuset?
Dansk Tennis Forbund (DTF) udby-
der - i samarbejde med Sjællands 
Tennis Union (SLTU) og Fyns Tennis 
Union (FTU) - fuldtidstrænere, der er 
ansat i forbundet, til medlemsklub-
berne. 

Trænerhuset skal sikre, at også 
mindre klubber har mulighed for at 
få en træner på højt niveau. 

Klubberne indgår i en 1-årig aftale 
med DTF om at ansætte en træner 
på deltid 1-3 dage om ugen. 

Trænerhusets trænere har desuden 
faglig kompetence til at løse admi-
nistrative opgaver, klubudviklings-
opgaver samt etablere events både 
i og på tværs af klubberne. DTF 
aflønner og har ansvar for Træner-
husets trænere, og aftalen udvikles 
i et tæt samarbejde mellem DTF og 
klubben.

Klubben kan vælge mellem tre 
ansættelsesmodeller, alt efter klub-
bens behov.

Bliv en del af Trænerhuset
Har din klub et ønske om at tilbyde 
træning og andre aktiviteter til med-
lemmerne, og har I svært ved selv at 
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Process Aftalen mellem klub, træner og Dansk Tennis Forbund aftales nøje.



Process
Der indgåes en 1-årig kontrakt ad 
gangen mellem klubberne og DTF. 
I denne specificeres fordelingen af 
arbejdsopgaver mellem DTF, træner 
og klubben. I kontrakten vil det des-
uden fremgå præcist, hvad ordnin-
gen koster for klubben, samt hvilke 
krav klubben, trænerne og DTF skal 
leve op til. 

Kontrakten indeholder desuden 
formalia omkring varighed, opsigel-
sesvarsler og betingelser, hvis en af 
parterne ikke lever op til aftalen. 

Aftalen evalueres efter 8 måneder, 
og der er mulighed for at forlænge  
aftalen, hvilket tilstræbes at være på 
plads 3 måneder før aftaleudløb.

Ved opstarten på aftalen afholdes 
et møde imellem klub, træner og 
Dansk Tennis Forbund, hvor mål og 
prioriteter aftales. Således sættes 
der en fælles retning, som klub og 
træner sammen kan arbejde efter, 
og kan korrigere undervejs.

Kontakt Dansk Tennis Forbund og hør 
mere om muligheder og priser!

Emil Bødker, klubudviklingskonsulent
Mail: eb@tennis.dk
Tlf. 51 90 86 01

 



For yderligere information kontakt:

Emil Bødker, klubudviklingskonsulent
Tlf.:  51 90 86 01 / Mail: eb@tennis.dk
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Henning Lundsfryd (f. 1962)
Klubber: Jyllinge TK, Ringsted TK, TIK
Uddannelse: Diplomtræner, uddannet 
fitnesstræner/personlig træner.

Kitte Kry Bøtthcer (f. 1991)
Klubber: Holbæk TK, Køge TK
Uddannelse: KT1-4, DGI Træner K1-K5,  
Tenniscoach, Cand.scient. i Idræt.

Mathias Holm Kristensen (f. 1991)
Klubber: Greve Tennisklub, TIK Tennis,  
Uddannelse: KT1-4, Tenniscoach,  
Cand.Ling.Merc. Interkulturelle  
markedsstudier/engelsk.

Mød trænerne:


