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Bliv en del af det jyske tennisnetværk

• Vil du være med i jagten på tennissportens sjæl?
• Vil du være med til at revitalisere jysk/dansk tennis?
• Vil du være med til udvikle og gennemføre nye ideer, der 

kan styrke glæden ved tennissporten, glæden ved fælles-
skabet omkring tennis?

 
Det jyske tennisnetværk er for personer med et varmt hjerte for 
tennis.
 
Det henvender sig til ledere i små, mellemstore og store  
virksomheder. Direktører, funktionschefer og virksomhedsejere. 
Og andre med ambitioner om at være del af noget større.

Hvad betyder et medlemsskab af tennisnetværket?
 
• Du møder andre erhvervsfolk, der vil noget mere for sig selv 

og andre. Professionel og personlig udvikling på en  
inspirerende, engagerende og levende måde.

• Du får oplevelser via mødet med dansk tennis og  
sportens netværk - nationalt og internationalt. Både på og 
uden for banen.

• Du styrker dine ledelseskompetencer. Får konkrete ideer, 
erfaringer og sparring om dine personlige udfordringer, din 
virksomheds udfordringer og udfordringer for jysk/dansk 
tennis.

• Du kan opleve tennis på allerhøjeste niveau som VIP  
tilskuer til Davis Cup og Fed Cup.

 
Netværket indebærer personlige møder, online sparring og en 
årlig tennisrejse til en større turnering. Møderne vil være præget 
af høj deltagerinvolvering. Spændende oplægsholdere, 
diskussion, problemløsning og idegenerering.





Arrangementer i resten af 2018

• 27. september 2018 kl. 15:00 – 18:00:  
Netværksworkshop, Aarhus 
Tema: Forandringsledelse  
“Forandringens vinde - medvind eller modvind for dig, din 
virksomhed, for tennissporten” - Oplæg ved Simon Bisbo, 
Chief Sales Officer, PR Electronics og Henrik Strøier,  
Managing Director, Reputation Institute.

 
• 26. oktober kl. 17.00 - 21.00: Jyske  

Netværksmesterskaber i tennis med efterfølgende 
middag, Aarhus 
Tema: Jagten på tennissportens sjæl

 
• 16.-18. november: Nitto ATP Finals, London  

(egenbetaling) 
Med tennisspil og indlæg.

 
Udover dette program bindes netværket sammen af  
videoportrætter samt et månedligt nyhedsbrev med nyheder 
om netværkets medlemmer og højdepunkter inden for jysk/
dansk tennis.





Medlemsskab koster kr. 10.000,- 

Beløbet er ikke momspligtigt og gælder for resten af 2018 
og hele 2019.
 
Pengene går til at udvikle, præge og styrke jysk tennis. Her 
arbejdes målrettet med tre målsætninger:
 
• Hvordan realiseres planer om at lave 10 nye indendørs 

baner? I dag er der 53 indendørs baner.
• Hvordan øges antallet af jyske talenter i DTF’s  

talentmiljøsatsning fra de nuværende 46 til 70.
• Hvordan gentænkes og revitaliseres jysk tennis?
 
Bliver du medlem, er du med til at fastholde de stolte 
traditioner i dansk tennis, hvor danske talenter og profiler 
siden 1960’erne har vundet hæder og ære i international 
tennis. 
 

Tilmeldingsfristen er 15. september 2018. 

Betalingsmuligheder
 • Reg. nr. 5478, Konto nr. 0007010205
 • MobilePay: 76446

Husk at mærke betalingen med virksomhedsnavn og 
kontaktperson.



For yderligere oplysninger, kontakt: 

Klaus Nørby Jakobsen
Direktør

Tlf. +45 2627 9899
knj@tennis.dk

Povl Henningsen
Netværksansvarlig
Tlf. +45 2175 7509

mail@henningsenglobal.com


