
Herlev Tennsiklub søger træner 
 

 

Herlev Tennisklub søger  fra starten af sommersæsonen en 
cheftræner, der kan påtage sig ansvaret for al træning i klubben. 

Generelt 

Vi forestiller os en person, der båder er inspirerende for vores juniorer og samtidigt 
kan træne vores bedste turneringshold samt i begrænset omfang også kan træne og 
organisere træning for vores bredde. 

Vores kommende træner skal have en uddannelse, der kvalificerer ham til at 
varetage træningen i en klub af Herlev Tennisklubs størrelse. 

Vi forestiller os, at træningen om sommeren vil foregå på 3 – 4 udendørs grusbaner, 
hvor træneren planlægger og styrer træningen med hjælp fra klubbens egne 
hjælpetrænere i det omfang, at dette findes hensigtsmæssigt. Om vinteren trænes på 
to indendørs tennisbaner. 

Omfang 

Vores træningsbehov er er anslået til at kunne dækkes af 10 træningstimer per uge 
sommer og vinter. Vi er fleksible med hensyn til ugedage, men vi forestiller os som 
udgangspunkt timerne fordelt på 2 ugentlige træningsdage, alternativt på 3 dage, 
hvis dette passer ansøgeren bedre, således at træningen kan tilpasses andet 
arbejde. 

Ud over træning tildeles træneren 2 ugentlige timer til planlægning, forældrekontakt 
og deltagelse i diverse møder og korte sociale arrangementer.  Herudover aftales og 
afregnes akkorder for deltagelse i større arrangementer som sommerlejr og lignende. 

Det samlede tærnings- og administrationsomfang, excl. særlige arrangementer, 
anslås til 500 timer på årsbasis. 

Om Herlev Tennisklub 

I Herlev Tennisklub er vi i dag 400 medlemmer, heraf ca. 50 juniorer, der deles om 8 
grusbaner beliggende på Ettehavevej i Herlev og 2 indendørsbaner i Skinderskov-
hallen. 

I holdturneringen spiller vores bedste hold i Sjællandsserien / 3. division og suppleres 
af lavere rangerende hold samt en række aldersbetingede hold. 

Kontakt 

Er du interesseret ? 

Send en ansøgning med relevante oplysninger og lønforslag til  ungdomsudvalgsfor-
mand Niels Badstue på webmaster@herlevtennis.dk eller ring på 4498 0419 (aften). 

Vi vil gerne have din ansøgning senest 15. marts 2010. 

 

Herlev Tennisklub 


