Nyt om træning, træningsplan og trænerstab

Alexander Dheka stopper i Randers Tennisklub
Bestyrelsen har efter moden overvejelse truffet den svære beslutning at opsige
samarbejdet med træner Alexander Dheka.
Alexander har primært været tilknyttet de bedste spillere på både
senior- og juniorsiden og desværre har der henover de seneste år
været et vigende antal spillere i denne målgruppe.
Fra bestyrelsens side har vi derfor truffet beslutning om at ophæve
samarbejdet med Alexander, og vi ønsker ham alt det bedste
fremover.
Alexander og bestyrelsen har en god dialog om afslutning af
Alexanders arbejdsopgaver, og der vil ved senere lejlighed blive
mulighed for at sige pænt farvel til Alexander.
Derudover har bestyrelsen via sit jyske netværk været i dialog med andre potentielle
tennisklubber, hvor Alexander eventuelt kan/vil fortsætte sin trænergerning.
Alexander siger: ”Min tid i Randers Tennisklub har været en fornøjelse og jeg er ærgerlig
over at skulle stoppe, men har forståelse for klubbens prioritering. Jeg vil fortsat blive
boende i området og gerne fortsætte min karriere som træner. Så jeg håber vi fortsat
kommer til at se meget til hinanden i regi af tennissporten i det jyske”

Farvel til Emma Muric
Emma Muric har af forskellige årsager været nødt til at stoppe som
hjælpetræner i klubben. Hun har ydet en stor indsats på de hold, hvor
hun har været hjælpetræner og vi ønsker hende alt det bedste med
andre opgaver fremad. Emma fortsætter som en vigtig bestanddel af
klubbens divisionshold på damesiden – så vi ser heldigvis fortsat meget
til Emma i klubben.

Ny træningsplan med nye ansigter på flere hold
I forlængelse af ovenstående har bestyrelsen truffet nogle valg ud fra en samlet
prioritering at samtlige trænings- og aktivitetsmæssige opgaver i klubben.
Det betyder at der i den kommende træningsplan vil være flere nye ansigter på flere af
træningsholdene. Den opdaterede træningsplan kan findes på forsiden af hjemmesiden
under ”Opslagstavlen”.

Velkommen til Sebastian Søberg
Sebastian har en fortid i klubben som turneringsspiller igennem mange
år. Han er i gang med læreruddannelsen og er derudover
fodboldtræner i Hornbæk SF. Sebastian er en meget kompetent tennisog padelspiller og vil i dialog med Niels Rokkjær, Adam Juel-Blicher
samt Thomas Clausen få en rolle i forhold til talent- og eliteområdet.
Stort velkommen til Sebastian i den samlede trænerstab. Sebastian
starter med virkning fra den 1/10.

Velkommen tilbage til Kim Ankerstjerne
Kim Ankerstjerne har igen fået mulighed for og lyst til at være en del af
klubbens set-up omkring træningen på både junior- og seniorsiden.
Kim kommer til at indgå på forskellige træningshold henover ugen og
har allerede her siden sommerferien været med til at lappe et par huller
i træningsplanen, da Jørgen Nørgaard var sygemeldt. Vi er glade for at
Kim igen har fået mulighed for at være en del af klubbens set-up og ser
frem til samarbejdet med Kim.
Vi håber, at alle klubbens medlemmer byder Kim varmt velkommen tilbage i klubben.

Adam Juel-Blicher ansat som ekstern konsulent
En god ven af huset – sportspsykologisk konsulent
Adam Juel-Blicher – har vi ansat som ekstern konsulent. Adam
skal via sin meget store erfaring indenfor træning og
sportspsykologi samt coaching være konsulent og lave
supervision for vores primære trænere på Elite- og
talentområdet (Niels Rokkjær og Sebastian Søberg).
Derudover vil Adam 2-3 gange årligt afholde workshops med
relevante indlæg for forældre, spillere og trænere i klubben.
Vi er fra klubbens side utroligt glade for at Adam har sagt ja til
denne opgave og vi ser frem til et godt samarbejde med Adam.

Martin Leerhøy tovholder på træningsplan og trænerstab
Martin Leerhøy trådte til som tovholder på træningsplan og trænerstab i
forbindelse med Jørgen Nørgaards sygemelding. Martin vil fortsat være
den koordinerende kontaktperson ift. trænerstab, træning, etc.
Martin er et kendt ansigt i klubben igennem mange år og kender resten
af den øvrige trænerstab særdeles godt. Martin vil også være
trænerstabens bindeled til bestyrelse og respektive udvalg i forhold til
koordinering omkring diverse aktiviteter henover året.

Bestyrelsen håber at alle klubbens medlemmer tager godt imod de nye trænere!
God indendørs sæson!

