
Visionsmøde 2011 
Stjernen Tennis 

Bestyrelsen ønsker DIN feedback til 
klubben. I år vil der ikke være et traditionelt 
møde. Du kan give din feedback på e-mail: 

formand@stjernen-tennis.dk, som en 
kommentar på hjemmesiden eller ved at 
udfylde et spørgeskema senest d. 28/10 

mailto:formand@stjernen-tennis.dk�
http://www.stjernen-tennis.dk/default.asp?PageID=173�


Hvorfor denne dialog? 

Fordi vi ønsker at: 
 

• Lytte til og inddrage medlemmerne 
• Sikre klubbens fremtid 
• Give medindflydelse på kommende  
   investeringer og prioriteringer 
• Øge klubfølelsen 



”Alt det gode” i Stjernen Tennis 
• Dygtige trænere og god gratis træning på alle niveauer 
• Årets Stjerne 
• Minitennis træning i vintersæsonen og tilskud til baneleje 
• Flot moderne hjemmeside, online booking og Facebook side 
• Billigste kontingent i Odense 
• Sund økonomi i klubben 
• Dejligt grønt anlæg/område 
• God spillerbredde (juniorer, seniorer og motionister) 
• Turneringshold på 3 niveauer (fynsserie, serie 1 og motion) 
• Flere arrangementer (juniorturnering, KM og fest) 
• Social klub, hvor der er plads til alle med god atmosfære 



Strategisk fundament 
Mission (”hvorfor er vi her”?) 
 
• Stjernen Tennis har til formål at fremme 

glæden og udbredelsen af tennis, 
primært i lokalområdet i Odense C, ved 
at tilbyde attraktive tennisoplevelser og 
være en social tennisklub med plads til 
alle niveauer og alderstrin. 

 



Strategisk fundament 
Vision (”hvor skal vi hen?”) 
 
• Stjernen Tennis ønsker at skabe 

rammerne for tennismæssige og 
sociale succesoplevelser for alle 
medlemmer med fokus på øget 
klubfølelse og flere fælles oplevelser. 

 



Strategisk fundament 
Værdier (”hvordan skal vores adfærd være?”) 

 

I Stjernen Tennis vægter vi: 
• At kunne tilbyde gratis højt kvalificeret træning til alle 

medlemmer uanset alder, køn og niveau. 
• At det skal være sjovt at spille tennis og alle skal føle sig 

velkomne uanset ambitionsniveau. 
• At medlemmer får medindflydelse men også medansvar 

for klubbens tilbud og trivsel. 
• At vi er synlige i lokalområdet og det Fynske tennismiljø 

som gode rollemodeller både sportsligt og socialt. 
 



Strategisk fundament 
Mål (”hvad gør vi? - handlingsplan”) 

 

1) At have så mange juniorer i 2012 at vi kan tilmelde et juniorhold til FTU's 
holdturnering. 

2) At øge den frivillige medlemsindsats og løbende rekruttering. Herunder 
rekruttere mindst en dygtig instruktør og et bestyrelsesmedlem i løbet af 
2011. 

3) At tiltrække turneringsspillere så vi har et turneringshold i 3. division i 
2012. 

4) At fastholde flere medlemmer med et øget aktivitetsniveau i vintersæsonen, 
samt tilbyde indendørs tennis i Marienlyst Centeret når dette anlæg er klart. 

5) Finde mindst en ny aktivitet/oplevelse til hver sommer/vintersæson. 
6) Øge og fastholde det samlede medlemstal til over 100 med fokus på flere 

juniorer og kvinder frem til 2013. 
 



Hvilke mål blev nået i 2011 

1) Vi havde et U14B juniorhold med i FTU's holdturnering 
2) Vi har fået to nye instruktører: Simon Raunholst og Gabrijela 

Modric 
3) Vi er rykket op i 3. division 
4) Vi tilbyder træning for både seniorer og juniorer i minitennis samt 

giver tilskud til leje af en fast banetime 
5) Vi afviklede klubbens første juniorstævne udendørs hvilket var en 

stor succes med 36 deltagere fra hele Fyn samt adskillige junior 
hyggetræninger. 

6) Vi har pt. 110 medlemmer (højeste medlemstal i 5 år) og har aldrig 
haft flere juniorer. 
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Kommende udfordringer 
1) Ikke muligt fremover at levere det ekstraordinært høje 

serviceniveau som Anne-Lise har givet til juniorer og forældre i år 
2) Vi har brug for 3 nye til bestyrelsen – meget gerne kvinder - inden 

1. marts 2012, da Anne-Lise har skiftet klub og Martin stopper i 
bestyrelsen til marts. Desuden skal vi finde en turneringstræner 

3) Det kræver et meget stort commitment af vores 1. holdsspillere at 
spille i 3. division . Marie skal studere i udlandet næste år så især 
på damesiden har vi brug for spillere, der vil prioritere at spille hver 
gang. Vi kan ikke spille 3. division hvis der ikke er nok opbakning 

4) Vi er begrænset af få tilgængelige minitennis haltider men vil 
kæmpe for at få flere efter jul og i andre haller fra næste sæson 

5) Vi har brug for flere frivillige for at kunne levere et højt 
aktivitetsniveau (fx. engagerede forældre til juniorudvalget og 
holdledere). 

6) Banerne skal i højere grad vedligeholdes løbende 



Hvad har DU af ønsker og forslag 
• Flere sponsorer 
• Klubtøj 
• Skoletennis 
• ? 

http://www.tennis.dk/Sektioner/Klubudvikling/Gode tilbud/Skoletennis.aspx�


Forhold at tage hensyn til 

• Økonomi, planlagte og akutte udgifter 

• Antal og type af medlemmer (alder/behov) 

• Menneskelige ressourcer i form af nye 

bestyrelsesmedlemmer og flere frivillige 



5 års plan for Stjernen Tennis 
• År 1 (2009): Banerenovering helt i bund samt 

forbedring af vandings system 
 

• År 2: Nye bestyrelsesmedlemmer 
 

• År 3 (i år): Fokus hjemmeside/booking og juniorer 
 

• År 4: Flere frivillige, fastholde juniorer, klubfølelse 
 

• År 5: Sportslige resultater og sociale aktiviteter 
 



Stjernen support’ers – stor tak 
Navne: 

• Anne-Lise Knudsen 
• Torben W. og Kim T. 
• Thomas A. og Peter B. 
• Gabrijela Modric 
• Tina, Louise, Marie, 

Anne-Lises far 
• Alle naboer (fx. Henrik) 
• DIG...    

Kompetencer: 
• Juniortræner/events og mad 
• Hjemmeside support 
• Holdleder 
• Årets Stjerne 
• Renovering af bænke og 

plankeværk 
• Forebyggelse af hærværk 
• ...? 

 
 



Hvad skal prioriteres fremover? 

• Økonomisk 
(træning, baner, indkøb af faciliteter) 

• Sportsligt 
(skal vi satse på 3. div., junior/motions hold, indendørs) 

• Socialt 
(hvilke arrangementer, doubleaften, web-baseret) 

• Menneskelige ressourcer 
(trænere, supporters, nye i bestyrelsen, holdledere) 



 
 
 Hvordan når vi målene bedst? 

• Økonomisk 
(egenbetaling træning, øget kontingent) 

• Sportsligt 
(sætte realistiske mål, fokusere på en målgruppe) 

• Socialt 
(fastholde medlemmer, prioritere aktiviteter/værdier) 

• Menneskelige ressourcer 
(hvordan rekrutterer/motiverer/fastholder vi frivillige) 



Tak for din feedback til  
Stjernen Tennis visionsmøde 

Du kan give din feedback på e-mail: 
formand@stjernen-tennis.dk, som en 

kommentar på hjemmesiden eller ved at 
udfylde et spørgeskema senest d. 28/10 

 
Bestyrelsen: Allan, Martin, Tommy og Lars 
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