
   
 

 

Klubleder- & Trænerseminar 

Lørdag den 5. oktober i Aalborg Tennisklub 

Tid: Trænerdel: Klublederdel: 

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst, registrering, kaffe, rundstykker og networking (Alle) 

Kl. 10.00 – 10.15 Intro 

• Velkomst, program og praktiske 
forhold 

 

Kl. 10.15 – 11.45 Indlæg fra klubberne: 

• ØBG – fra næsten lukning til en klub i rivende udvikling 

• Padel – en mulighed, en konkurrent, en selvstændig idræt? 

• Glostrup – trænerens fokus i forhold til klubudvikling 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost og networking 

Kl. 13.00 – 15.00 Praktisk del for trænere 

• Modtagelse af nye medlemmer 
v/Frederik Hausner 

• DGI Trænerguiden i praksis 
v/Thomas Munk 
(Tenniskonsulent DGI) 

Udvikling af tennis og klubber v/Michael 
Grube Andersen 

• Klubbernes behov 

• Forventningsafstemning 

• Fastholdelseselementer 

Kl. 15.00 – 15.30 Pause og networking 
Kaffe, the, vand, kage og frugt 

Kl. 15.30 – 16.15 Trænerens behov 
Workshop og plenumdebat 

• Hvad har trænerne behov for? 

• Hvad kan trænerne selv? 

• Hvad kan organisationen? 

Aktivitetstilbud 
Workshop og plenumdebat 

• Er behovene dækket? 

• Hvad kan klubberne selv? 

• Hvad kan organisationen? 

Kl. 16.15 – 16.30 Opsamling og afslutning 

 

Kort om Frederik Hausner: 

Pr. 01.08.2019 bliver Frederik ansat som cheftræner i Ledøje-Smørum, hvor han allerede nu sidder i bestyrelsen, 

og har været træner siden 2008. Her får Frederik det overordnede ansvar for juniortræning, de øvrige 

hjælpetrænere samt administration. Derudover har Frederik siden 01.08.2018 været studentermedhjælper i 

Dansk Tennis Forbund, hvor han for nylig har startet et projekt i Glostrup Tennisklub om at stable en 

juniorafdeling på benene. På lidt over en måned har næsten 40 juniorspillere meldt sig ind. Desuden har Frederik 

siden 01.01.2017 været ansat som skumtennisansvarlig hos Tennis Øst, hvor han koordinerer, afvikler og 

planlægger skumtennisstævner rundt omkring på Sjælland.    

Kort om Michael Grube Andersen: 

Michael har siden 1996 været både formand, træner, spiller og turneringsleder i Vester Skerninge Tennisklub, der 

i en landsby med 1000 indbyggere på Sydfyn har udviklet sig fra en traditionel 2-baneklub til en meget aktiv klub 

med et up-to-date anlæg med 4 grusbaner, 2 Tennis10 kunstgræsbaner, 2 padelbaner og et dejligt nyt klubhus. 

Vester Skerninge Tennisklub markerer sig sportsligt især på juniorsiden med bl.a. junior DM-medaljer de seneste 

7 år og klubbens første juniorlandsholdsspiller i 2018, mens Vester Skerninge Tennisklubs bedste dame 

seniorhold i 2017-2018 var oppe at vende i Elitedivisionen. 

Alle funktioner i klubben er frivillige og ulønnede. 

Michael er også junioransvarlig og næstformand i Fyns Tennis Union. 


