
 

 

 

Velkommen til Jørgen 
 

Det er med glæde, at vi nu kan fortælle, at det, som startede som en 

afløser, er blevet til en fast og permanent løsning med et godt supplement 

til klubbens trænerstab og styrkelse af den administrative funktion i 

Randers Tennisklub. 

 

 

 

I Randers Tennisklub vil Jørgen komme til at have en bred kontaktflade idet han vil 

komme til at stå for træningen af klubbens nye og letøvede juniorer og seniorer. 

 

Jørgen vil være med til at tage mod de nye medlemmer og være med til at sikre, at de 

får en endnu bedre velkomst i klubben og være med til at sikre deres fastholdelse i 

mange år. 

 

På event- og arrangementssiden vil Jørgen bl.a. komme til at varetage vores 

tenniscamps og udvikle samarbejdet med skoler, ligesom der vil komme tiltag for at 

udvikle det i forvejen stærke sociale liv i klubben. 

 



 

 

 

Jørgens administrative kompetencer vil komme klubben til glæde ved at understøtte 

bestyrelsens og trænernes opgaver, bl.a. ved arbejde med SoMe og klubbens 

webside. 

 

Jørgen har her fået lov til at præsentere sig selv: 

 

Min trænerfilosofi 

Tennis skal være sjovt og lysten skal være den primært motiverende faktor! 

Min træning foregår i seriøse rammer med en afslappet atmosfære med den enkelte 

spiller i centrum. 

 

Fundamentet for en god tennisspiller er en stabil, funktionel og ikke belastende 

slagteknik og et godt benarbejde! At opnå dette kræver engagement, interesse, lyst, 

hårdt arbejde og masser af slåede bolde! 

 

Lidt om mig selv  

Jeg er efterhånden rundet 53 somre og er bosiddende i Aalborg. Jeg har en datter, 

MajaMarie, på 9 år, som jeg har den helt store fornøjelse af hver anden weekend, 

torsdag til mandag. Den øvrige tid er hun hos sin mor! 

 

Tennismæssigt har jeg fået min opdragelse i Frederikshavn, hvor jeg startede med at 

spille som 14-årig, har bl.a. haft fornøjelsen af at være blevet trænet af Niels Rokkjær. 

 

Jeg startede min træneruddannelse allerede som 16-årig og har gennemgået hele Dansk 

Tennis Forbunds træneruddannelse til og med Diplomtræner. 

 

Jeg har fungeret som træner i en del nordjyske tennisklubber, herunder bl.a. som 

fuldtidstræner i Hjørring Tennisklub. 

 

Jeg har fornøjelsen af at undervise på DTFs træneruddannelse, ligesom jeg en årrække 

var uddannelseskonsulent i DTF og sekretariatsmedarbejder i Jyllands Tennis Union. 

 

Hvorfor Randers Tennisklub? 

Randers Tennisklub er en traditionsrig klub med et godt trænerteam, som jeg forventer 

at kunne bibringe en ekstra dimension både ifht. den træningsmæssige del, men også 

ifht. den administrative del og være med til at sikre en god og fyldestgørende information 

til alle medlemmer, som deltager i klubbens træning. 

 

Min erfaring med modtagelse af nye medlemmer, både juniorer og voksne, håber jeg kan 

være med til at klubben fortsætter den gode udvikling og kan medvirke til at de føler sig 

ekstra velkommen i klubben samtidig med at det vi bliver endnu bedre til at fastholde de 



 

 

 

nye medlemmer via både træning men også arrangementer og events, hvor både 

tennis og det sociale går op i højere enhed. 

 

Jeg ser frem til at være med til at forme klubbens nye trænere og støtte dem i deres 

trænerudvikling og uddannelse. 

 

Med mine administrative kvalifikationer ser jeg frem til at kunne understøtte bestyrelsens 

arbejde og være med til at sikre arbejdet med SoMe. 

 

 

Fra klubbens side – såvel bestyrelse som trænerstab – ser vi meget frem til samarbejdet 

med Jørgen. Vi er sikre på at vi med Jørgen ”ombord” får et klart stærkere set-up på 

flere fronter. Vi håber, at alle vores medlemmer vil tage godt imod Jørgen!  


