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Ny formand i klubben
Sjællands Tennis Union

Tillykke med hvervet som formand for tennisklubben.
Som nyvalgt formand er der mange ting at holde styr på, og det er
vores håb at denne folder kan være et nyttigt hjælpemiddel især i
den første tid som formand.
Yderligere oplysninger findes på www.sltu.dk eller kontakt SLTU’s
sekretariat på tlf. 56 14 95 99
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Formandens vigtigste opgave

Formanden skaber overblik

Den vigtigste opgave er utvivlsomt at
skabe gode vilkår for klubbens
medlemmer. Hvis man fokuserer på
nedenstående 4 forhold, er man godt på
vej:

Som nytiltrådt formand er det vigtigt at
skabe sig et overblik over de betingelser
som klubben fungerer under og de
aktiviteter som tilbydes medlemmerne.

1. Gøre det sjovt og spændende at

være leder.
Glade og engagerede ledere er
grundlaget for en aktiv klub.
Sørg for at lederne har spændende,
overkommelige og afgrænsede
opgaver. Giv lederne ros, anerkendelse
og personalepleje.

2. Arrangere turneringer.

Turneringer i forskellige former er de
vigtigste aktiviteter i klubben.
Tilbyd turneringsaktiviteter for alle,
unge som gamle, nye som elitespillere.
Det kan være alt fra hyg-ind,
handicapturnering,
weekendmesterskaber,
motionistholdkampe og
klubmesterskaber.

3. Uddanne trænere.

Udover at trænerne lærer
medlemmerne at spille bedre tennis,
har trænerne en meget stor kontakt
med medlemmerne. Det er derfor
vigtigt at uddanne trænerne, samt give
dem en god personalepleje.

4. Sikre gode fysiske forhold.
Kvalitet og gode hygiejniske forhold er
med til at fastholde medlemmerne.
Udover at selve tennisbanerne skal
være af god kvalitet, er det vigtigt at
der findes de nødvendige redskaber
mv. til vedligeholdelse, samt at
klubhus, omklædningsfaciliteter og
toiletter er rene og indbydende.

Klubbens aftaler og kontrakter
Klubben har givetvis en række aftaler,
f.eks. forsikringer, tyverialarm,
Internet, trænere og alkoholbevilling.
Er aftalerne relevante og tidssvarende?
Husk også børneattester for jeres
ledere/trænere.
Indtægtsgrundlag
Klubbens indtægter stammer typisk fra
kommunale tilskud, kontingenter og
sponsorer. Kan indtægtsgrundlaget
forbedres ved f.eks. ændrede
kontingenttyper, udnyttelse af nye
tilskudsmuligheder eller fokus på
sponsoraftaler?
Klubbens aktiviteter
Tilbyder klubben aktiviteter til alle
målgrupper? Er der en sammenhæng
mellem medlemsfrafaldet og aktivitetstilbuddet?
Information til medlemmerne
God og let tilgængelig information til
både medlemmer og kommende
medlemmer er meget vigtig. Det
gælder både klubbens hjemmeside,
klubblad, informationsfoldere og
opslag.
Årshjul for bestyrelsen
En kalender med de faste opgaver
letter hverdagen. Det er nemmere at
være på forkant, end at skulle ”slukke
ildebrande”.
På www.sltu.dk under Klubinfo og på
www.dif.dk under Udgivelser kan man
finde inspiration til bl.a. ovenstående.
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Yderligere information

Vigtige datoer for klubben:

SLTU’s sekretariat.
SLTU råder over et sekretariat, der er
åben for både telefoniske og personlige
henvendelser dagligt kl. 9-15.
Sekretariatsleder Kurt Søndergaard
kan træffes på tlf. 56 14 95 99 eller
post@sltu.dk
SLTU’s aktivitetsfolder
Hvert år udsender SLTU en
aktivitetsfolder.
I denne folder findes en kort
beskrivelse af de fleste aktiviteter der
tilbydes gennem SLTU og DTF. Det
gælder både turneringer, uddannelse
og træning.
SLTU’s klubhåndbog
SLTU har udgivet en klubhåndbog, der
kan rekvireres hos SLTU eller
downloades på www.sltu.dk
SLTU’s konsulenter
Benyt muligheden for at trække på
SLTU’s klubkonsulenter samt DTF’s og
DIF’s konsulenter.
Hjemmesider
o www.sltu.dk
Sjællands Tennis Union
o

www.dtftennis.dk
Dansk Tennis Forbund

o

www.dif.dk
Danmarks Idræts Forbund

Februar
Tilmelding til udendørs
holdturnering.
Marts
Generalforsamling DTF
Generalforsamling SLTU
April
Indberetning af spilletidspunkter,
klubranglister og holdkaptajner til
holdturneringen.
Maj
Tilmelding til SM udendørs.
Indberetning af spilletidspunkter,
klubranglister og holdkaptajner til
holdturneringen.
August
Tilmelding til
indendørsholdturnering.
September
Indberetning medlemstal til DIF.
Indberetning af spilletidspunkter,
klubranglister og holdkaptajner til
indendørsholdturneringen.
Oktober
Klubmøde med hhv. SLTU’s
Ungdomsudvalg, Seniorudvalg og
Motionistudvalg.
November
Tilmelding til holdturnering i
minitennis primo november.
December
Tilmelding til SM indendørs.
En opdateret og mere omfattende
kalender findes på www.sltu.dk

Godkendte bolde i holdturneringen
Alle SLTU holdkampe
skal spilles med Slazenger
Extra Life.
Boldene kan købes hos
www.tengo.dk og en række
sportsforhandlere på Sjælland.
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Sjællands Tennis Union
Sjællands Tennis Union (SLTU) er en sammenslutning af tennisklubber på Sjælland,
Bornholm og Lolland/Falster. SLTU består af 111 tennisklubber med til sammen 30.000
medlemmer.
Tennisklubber, der er medlem af SLTU, er samtidig medlem af Dansk Tennis Forbund
(DTF), der igen er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Kort fortalt varetager
SLTU aktiviteter for bredden og talenterne, mens DTF varetager aktiviteter for eliten,
samt uddannelse og spidskompetence på forskellige områder. DIF er paraplyorganisation for alle specialforbund. Alle SLTU’s klubber er bl.a. dækket af en kollektiv
arbejdsskadeforsikring gennem medlemskabet af DIF.
SLTU arrangerer turneringer for både børn og voksne, talenter og motionister. F.eks.
gennemføres holdturneringen for motionister med omkring 500 holdmatcher og 2900
kampe i 2009. Et andet eksempel er holdturnering for juniorer i M/K-rækker, hvor
piger og drenge spiller på blandede hold.
SLTU afholder kurser, f.eks. kurser for holdkaptajner og kurser i mental styrketræning.
Uddannelsen af trænere gennemføres i samarbejde med Dansk Tennis Forbund.
SLTU arrangerer træning for talentfulde juniorer, samt træningssamlinger for juniorer.
SLTU formidler rådgivning, lige fra medlemsrekruttering, skatteforhold, banevedligeholdelse til byggeforhold. SLTU’s klubber har mulighed for at trække på både SLTU’s
klubkonsulenter samt DTF’s og DIF’s konsulenter.
SLTU har mulighed for at yde lån til sine klubber på meget rimelige vilkår (pt. 4% p.a.)
til opførelse af f.eks. klubhus, slåmur, anlæg og omlægning af baner samt halbyggeri.
SLTU har også mulighed for at yde tilskud fra SLTU’s udviklingspulje samt yde tilskud
til udlandsrejser for juniorer og seniorer.

Savner du information, eller har du forslag til hvordan SLTU kan
forbedre servicen overfor klubberne, hører vi meget gerne fra dig.
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