
Formål, vision og mission, 
værdier



Foreningens formål beskrevet i vedtægterne 

”… Foreningens Formål er dels at give medlemmerne 
mulighed for at spille tennis og dels at fremme 
interessen for tennissporten i Sorø Kommune”. 



Mission

Det er vores ambition, at skabe rammer for træning og spil til alle aldre 
og niveauer året rundt, og altid have de nødvendige faciliteter herfor. Vi 

vil samtidig udvikle fællesskaber med tennis i centrum og generelt 
styrke de sociale relationer og aktiviteter. Forudsætningen herfor er en 

udviklingsorienteret og sund forening i bevægelse, med fokus på 
kommunikation og frivillighed. 



Vision

Sorø Tennisforening er en ambitiøs og udviklingsorienteret forening 
hvilende på stærke værdier, hvor vi både sætter fællesskaber og 

udvikling af dit spil i centrum. Vi vil være en forening, hvor endnu flere 
har lyst til at komme, fordi vi elsker tennis og gode oplevelser i mødet 

med andre. Vi arbejder for at gøre tennis til en helårssport i Sorø. 



Værdier i Sorø Tennisforening

-Uanset niveau på banen, alder, 
køn, baggrund og forskelligheder

- Sociale fællesskaber vægtes højt

- Vi bygger på frivillighed og 
engagement

- Vi lytter og respekterer hinanden

- Vi kommunikerer tydeligt og i en   
god tone

- I trænings, spille- og 
udviklingstilbud til alle aldre 

og niveauer

- Vi arbejder for 
fremtidssikrede faciliteter

- Sund økonomi og gode 
faciliteter skaber ideelle 

rammer

- I vore attraktive 
foreningsaktiviteter

- I vores fællesskaber på 
og udenfor banen

- Vi fortæller gerne de 
gode historier videre

Vi er rummelige og 
ordentlige 

Vi er 
udviklingsorienterede 
og ambitiøse 

Vi går efter de positive 
og sjove oplevelser 



Målsætning for medlemsudvikling

Målsætning for antallet af medlemmer i 2024: 400 medlemmer

Aktiviteter, som understøtter målet:

Unge: 
1. Arbejde på at børn møder tennis i en tidligere alder – (f.eks. 3. kl., forældreinvolvering, klippekort til flere idrætsgrene)
2. Involvering af forældre til junioraktiviteter 
3. Turnering for juniorer rød/orange/grønne; DGI 

30-60:
1. Mentorkorps 
2. Mulighed for at deltage i holdturneringer 

60+ : 
1. Træningstilbud i formiddagsperioden 



Målsætning for lokalt samarbejde

Målsætningen for et styrket lokalt samarbejde er at styrke rekrutteringen 
til klubben, sponsorarbejdet og de fysiske rammer

Aktiviteter som understøtter målet:
• Afsøge muligheden for samarbejde med lokale samarbejdspartnere omkring helårs udendørsbaner. 

• Udvalg omkring optimering af samarbejde med Slagelse Tennis og DGI 

• Sponsorsamarbejde afsøges for yderligere potentiale og samarbejdspartnere (allerede i proces). Som minimum 
ønskes 50.000 kr. årligt i sponsorstøtte. 



Målsætning for kommunikation
Målsætningen for kommunikation er, at synliggøre aktiviteter, 
behovet for frivillige i klubben både for medlemmer og 
lokalsamfund, samt profilere klubbens sponsorer. 
Aktiviteter som understøtter målet:

• Styrkelse af kommunikation i bestyrelsen og fra bestyrelsen til medlemmerne

• Der udarbejdes en årskalender på hjemmesiden og fysisk i klubhuset. 

• De sociale medier bruges til formidling af kampresultater – dette er holdkaptajnernes opgave 
sammen med billeder. Lokale medier bruges til formidling og synlighed omkring STF

• De sociale medier skal ligeledes bruges til at profilere sponsorer og samarbejdspartnere (f.eks. 
opgave for sponsorudvalg) 

• Brug af sociale medier til orientering om kommende kampafvikling, grilltilbud og lign. med kort 
varsel. 



Målsætning for faciliteter

Målsætningen for faciliteter er, at sikre et reelt helårs tennistilbud i 
Sorø.

Aktiviteter som understøtter målsætningen:

• Helårsbaner i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. 

• Kunststofbaner på STF anlæg om 2 år. 

• Overdækket terrasse /nyt klubhus /toilet 

• Indendørshal om 7-10 år. Planlægning ift. placering, afledte konsekvenser, økonomi etc. 
bør gå i gang nu. I første omgang er der er behov for en idebeskrivelse med målsætning, 
overblik, struktur, interessenter m.v. – inden udgangen af 2022. 



Målsætning for det frivillige arbejde i STF

Målsætningen for det frivillige arbejde, er man som medlem i STF også 
bidrager til en velfungerende klub

Aktiviteter som understøtter målsætningen:

• ”Frivillig bank” på hjemmesiden til sæsonstart 2022, hvor medlemmer kan forpligtige sig til 
specifikke opgaver – ud fra personlig lyst og kompetencer. 

• 4 frivillige trænere inden sommersæsonen 2023, som kan stå for sportslige aktiviteter. De 4 
personer skal tilbydes kursus i DGI-regi. 


