
TRÆNERE SØGES TIL HASLE TENNISKLUB  
junior, ungdom, senior eller elite 
 
 
Hasle Tennisklub søger trænere til udesæsonen 2019. Vi har de sidste par år måttet sige farvel til flere 
af vores stærke trænerkræfter, som har søgt nye breddegrader eller udfordringer, og derfor søger vi 
nu forstærkninger til vores træningsteam. 
 
Vi søger trænere som har solid erfaring med trænergerningen, og som er klar til at planlægge 
træningspas, samt uddelegere mindre dele af træningen til det øvrige trænersteam.  
 
Vi har mulighed for at sammensætte træningsprogrammet så det passer til de trænere vi har til 
rådighed, og det er således op til dig, dine ønsker og kompetencer hvilke målgrupper du vil arbejde 
med.  
 
Vores træningshold er følgende:  
 
Gruppe   antal Træningsfrekvens Niveau 
Juniorer (7-15 år)  ca. 50 to gange om ugen 
Ungdom (18-25 år + stud.)  ca. 10 en gang om ugen begynder/let øvet 
Eliten(repræsenteret i 2. division) ca. 20 to gange om ugen 
Bredde/motionister  ca. 25 en gang om ugen begynder  øvet 
55+   ca. 25 varierer  begynder/let øvet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der er altså mulighed for alt fra 1 – 20 timers ugentligt træning afhængigt af dine ønsker og 
hvorledes træningen planlægges.  
 
Vores trænerteam består i dag af nogle af vores yngre spillere, som har gennemgået trænerkurser 
op til K2, og som selv træner i klubben på ugentligt basis. Der er altså opbakning at hente til de 
forskellige træningshold, og desuden støtte fra bestyrelsen ifht. det praktiske.  
 
I Hasle Tennisklub ser vi os selv som Aarhus’ sociale divisionsklub. Vi har høje ambitioner for vores 
tennisspil, men også høje ambitioner for det sociale klubliv, og vi har flere arrangementer i løbet af 
året, hvor alt fra juniorer – elite – motionist – 55+ mødes til en hyggelig dag på tennisbanen.  
 
Er du den vi leder efter til vores trænerteam? Så send os en mail med lidt informationer om dig selv 
og din trænererfaring til Randi på mail randihseyde@gmail.com. Du er også velkommen til at 
kontakte Randi på tlf. 23959353, hvis du har spørgsmål til opgaven.  
 
Løn efter kvalifikationer.  


