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 Referat fra Træner møde onsdag den 29. april 2020 
kl. 17.00 i klubben med trænere 

REFERAT  

 Deltagere:  
Jørgen Uldall-Ekman, Lars 
Nielsen, Susan Petersen, Lis 
Gunde Larsen, Henrik Leschly,    
Kurt Møller,  Mona Sommer,  
Træner Kim Hornemann,  
Træner Mikkel Maris 

Afbud fra         Michél Fam 
 

1. Formandens sager 
 
 
 
 
 

 Velkommen og introduktion af de 2 nye trænere 
 Træner Kim Hornemann 61 år fra HIK, Kokkedal, 

Fredensborg. Har alle trænerkurser + Coachkursus. 
Træner denne sæson tirsdag-torsdag i Dragør mange 
medlemmer, mandag i Lejre, 75 medlemmer (Trænerhus) 

 Træner Mikkel Maris 20 år, starter Jurastudie efter sæson, 
spillet tennis siden 6 år, 2018 Danmarks yngste Tenniscoach, 
træner 2 år i Slagelse, nu træner for top juniorer i KB. 
 

2. Trænere: 
 

 Træning onsdag med Kim: 
15.00 Junior 1 
16.00 Junior 2 
17.00 Begyndere 
18.00 Let øvede 
19.00 Øvede  
20.00 Holdspillere 

 Træning mandag med Mikkel Maris:  
15-16.00 Motionist  
16-17.30 Junior yngre 
17.30-19.00 Junior ældre (træner fastsætter placering) 

 Privattimer max. 2 personer (Kurt undersøger booking 
adgang til Mikkel) 

 Hjælpetræner kvalifikationer: 
Tenniserfaring, lyst, engagement, pt. Susan, Isabella 
engageret (tidsproblem) evt. Lis efter maj. 
Mulighed for nye juniorer Adam, Bastian, Lærke, flere??? 
Mikkel ønsker ikke hjælpetrænere med hold på nuværende 
størrelse. 

 Opvarmning før træning 15 min. gælder juniorer/seniorer 
 Trænere rykker spiller op eller ned mht. niveautilpasning 
 Tematræning ugentlige, månedlige temaer  
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 Gå hjem tennis fredag 17-19 for alle medlemmer. 1 times 
coaching, 20 min. spil Americano system (Mikkel-Susan-
Mona-Henrik) 

 Vintertræning med Kim for udnyttelse af Trænerhus timer 
aftales ved senere møde. Træning i Slagelse ca. 30 
medlemmer 
 

3. Kommunikation og tiltag 
vedr. juniortræning/nye 
juniormedlemmer 

 Højere kontingent (kr. 800,- inkl. træning) nu 2 trænings-
dage 

 Søges dispensation fra kommune til 4 spillere pr. bane samt 
1 træner (Jørgen) KB har fået tilladelse. 

 Mail til Juniorforældre vedr. ændret juniortræning. 
Susan/trænere 

 Argument generelt: tennis er åbent og børnene har brug for 
fællesskab. 

 Idé til socialt spil fredag evt. sammen med seniorer. 
Kommunikeres til juniorer i træningstimer samt SMS 
beskeder. (Kim-Mikkel) 

 Pointspil for juniorer om fredagen. Overvåges af 
bestyrelsesmedlemmer eller voksne spiller, der spiller på 
andre baner. (Susan) 

 Skoletennis der skal deles Flyers ud med rettet dato (Susan-
Lars) 

 Aktiv Instagram (Mona-Isabella) månedlig challenge med 
præmier 

 Invitér en ven med til træning eller social tennis (Kim og 
Mikkel) 
 

4. Intro og Seniortennis  
 

 Introtennis følges op med arrangement for at fastholde 
introspillere (Henrik-Mona) 

 Afløser for Henrik d. 9. maj (Henrik finder afløser) evt. 
Søren? 

 Intro efterår stor tilslutning, problemer med fastholdelse, 
Idéer? (Trænere-Henrik-Mona) 

 Intro annonce HASTER på FB, Plakater, Avis (Henrik-Mona) 
 Senior Camp i juli tilrettelægger oplæg (Kim og Mikkel) 

 
5. Praktiske tiltag:  Sorø Kommune søges om toilethus. Er undersøgt og kan 

ikke lade sig gøre. Vi har fået tilladelse af Mette Ehlers, ejer 
af Meny på Ringstedvej, til at benytte kundetoilet. 

 Forside forenkles og opdateres med link (Kurt) 
 Annoncering af tennis generelt udendørs sport (Jørgen-Lis) 

 
6. Næste møde ● Bestyrelsesmøde 9/6-20 kl. 18-20.00 

7. Eventuelt 
 
 

 Fitness udstyr på plænen 
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8. Datoer/Kalender  2/5 Standerhejsning kun for bestyrelse kl. 10.00 
2/5 Voksen intro starter kl. 12.00-14.00 
9/6 Bestyrelsesmøde kl. 18-20.00 klubben 
 

12. ToDo liste Hvem gør 
hvad. Hvornår og hvordan 
kommunikeres det. 
 

Kurt:  
 Undersøg booking adgang til Mikkel 
 Opdatering af forside 
 Billeder mangler på bestyrelse o.a. 

Henrik:   
 HASTER Intro annonce 
 Book 4 baner til juniortræning første gang 
 Gå hjem tennis fredag (Susan-Mona-Mikkel) 
 Fastholde introspillere arrangement (Mona) 
 Find afløser til 9. maj, Søren? 
 Intro efterår (Mona-Kim-Mikkel) 

Jørgen:  
 Dispensation kommune 4 spillere pr. bane  
 Toilet til trænere 
 Evt. tørkloset opstilles (Lars) 
 Annoncering af tennis generelt (Lis) 

Lis: 
 Trøjer til trænere M og L  
 Annoncering af tennis generelt (Jørgen) 

Susan:  
 Gå hjem tennis fredag (Henrik, Mona, Mikkel) 
 Dispensation kommune 4 spillere pr. bane (Jørgen) 
 Mail til juniorforældre (evt. trænere) 
 Pointspil fredag (Mona-Henrik) 
 Flyers til skoletennis, ret dato (Lars) 

Mona:  
 HASTER Intro annonce 
 Gå hjem tennis fredag (Susan-Henrik-Mikkel) 
 Aktiv Instagram (Isabella) 
 Fastholde Introspillere arrangement (Henrik) 
 Intro efterår (Henrik-Kim-Mikkel) 

Lars: 
 Flyers til skoletennis, ret dato (Susan) 

Kim: 
 Social tennis fredag kommunikeres/SMS(Mikkel) 
 Invitér en ven (Mikkel) 
 Senior Camp juli (Mikkel) 

Mikkel: 
 Gå hjem tennis fredag (Susan-Henrik-Mona) 
 Social tennis fredag kommunikeres/SMS (Kim) 
 Invitér en ven (Kim) 
 Senior Camp juli (Kim) 

            
           LGL 29/4-2020 


