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Vision 
Trænerhuset stræber efter at sikre en langtidsholdbar og 
bæredygtig udvikling for klubberne.

Dette opnås ved at inkludere og skabe klubaktiviteter for alle 
aldersgrupper, alle niveauer og folk fra forskellige baggrun-
de, for dermed at kunne skabe 
et bredt medlemsgrundlag for 
klubben i fremtiden. 
Play & Stay-konceptet benyt-
tes for at sikre en let og sjov 
introduktion til tennisspillet. 

De ansatte i Trænerhuset har 
et fælles mål om at udvikle og anvende koncepter til rekrut-
tering og fastholdelse af medlemmer i klubberne, og yderli-
gere fremme tennissporten i Danmark. 

Med erfarne og veluddannede fuldtidstrænere arbejder    
 DTF kontinuerligt på at sikre en høj kvalitet på træningen  
    og skabe nogle rammer der kan udvikle og ikke mindst 
       skabe gode oplevelser for spillere i alle aldersgrupper, 
           både motionist- og turneringsspillere.

                  Tennisklubber er oftest drevet at frivilliges enga-  
                    gement, så en væsentlig del af klubudviklings-
                       strategien er at tiltrække frivillige og opbygge  
                         en attraktiv frivillighedskultur.

                              For at gøre denne vision til virkelighed  er 
                                der sat stort fokus på samarbejde båd       
                                  mellem trænerne ansat i Trænerhuset og
                                    et samarbejde på tværs af klubberne.
                                      Dette samarbejde har bl.a. givet mulig 
                                       hed for at kunne skabe sociale aktiviteter, 
                                       kampe og stævner på tværs af klubberne.
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Værdier
Trænerhuset tager udgangspunkt i følgende værdier i tilgangen til  
træningen og i alt yderligere arbejde med klubberne.

Fælleskab 
Respekt for forskellighed og tro på, at vi i fællesskab kan skabe resulta-
ter både på og uden for banen. 

Udvikling 
Klare målsætninger for klubudvikling og træning ved brug af både af-
prøvede og innovative metoder, der kan forbedre rammerne for spiller-
nes udvikling både socialt og sportsligt.

Engagement 
Trænerne udviser engagement over for spillere og klub for at motivere 
spillerne til sportslig udvikling og klubbens medlemmer til et personligt 
engagement på klubplan og derigennem skabe mulighed for løbende 
at højne det sportslige niveau og forbedre klublivet.

Faglighed 
Trænerne i Trænerhuset er uddannede inden for Dansk Tennis Forbund 
og har forskellige faglige kompetencer inden for idræt, kommunikation 
og markedsføring og vil arbejde for at sikre et løft i træningskvaliteten, 
og hjælpe klubberne med at nå deres egne mål både sportsligt og orga-
nisatorisk.

Helhed 
Fokus på klubbens samlede miljø ved at styrke samarbejdet mellem 
træner, frivillige og klubansvarlige, og videre udvikle rammer der kan 
give plads til at alle medlemsgrupper kan få glæde af tennissporten og 
dermed sikre en bæredygtig udvikling for klubben.



For yderligere information kontakt:

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