
 
Skovshoved Idræts Forening – Tennisafdelingen 

Søger time/deltids-tennistræner 

SIF-tennis søger en engageret og bredt favnende time/deltids M/K, som brænder for at skabe glæde ved tennis for 
spillere i alle aldre og niveauer.  

KLUBBEN  

SIF-tennis er en del af Skovshoved Idrætsforening. Tennisafdelingen har mere end 800 medlemmer. Vi tilbyder 

træning og aktiviteter til sav̊el elite som juniorer og voksne motionister. Vi råder over 3 indendørs baner og 6 

udendørs grusbaner samlet i Skovshoved. Samtidigt er vi i den heldige situation, at foreningens afdelinger deles om 

en række administrative medarbejdere, der hjælper os med klubbens økonomi og daglige drift.  Vi har derfor ideelle 

betingelser til at bruge vores trænerressourcer, der hvor de giver mest nytte, og der hvor det er sjovest – på banen 

og ude blandt medlemmerne!Vi er en klub med en stor lokal forankring og som træner i Skovshoved vil du være med 

til at præge, udvikle og forny vores træningstilbud og klubkultur.  

Stillingens omfang 

Stillingen er entime/deltidsstilling, hvor vi forventer et timeantal på ca. 25 hvoraf ca.22timer bruges på banen og de 

resterende timer bruges på camps, turneringsarbejde og administrativt arbejde. 

Primære arbejdsopgaver 

 Varetage og være ansvarlig for træning og udvikling af klubbenstennisskole som er i rivende udvikling med 

en stor talentmasse, herunder 

o Orange Performance 

o Rødbold træning mv. 

o Motionisttræning 

 I samarbejde med trænerteamet, udvikle træningsprogrammer for denne gruppe, samt supervisere og 

gennemføre træningen sammen med klubbens hjælpetrænere. 

 Kunne indgå i en træningsplan med en bred vifte af aktiviteter, lige fra de yngste spillere til voksne 

holdspillere, til klubbens turneringsspillere. 

 Have det administrative ansvar for klubbens tennisskole. Varetage kommunikationen med spillere og 

forældre på tennisskolen. 

 Indgå i trænerteamet ved sociale arrangementer, på camps, ture, til turneringer mm. 

Ansøgning og CV sendes til  

SIF Tennis 

Kristian Takac 

Krøyersvej 5 A, 2930 Klampenborg 

Email: kristian@skovser.dk  

Tidsfrister  

Ansøgningsfrist er 20.september med opstart snarestmuligt og senest ved indendørssæsonens start. Samtaler 

afholdes løbende. 

Hvis du ønsker mere information om klubben og stillingen kan du kontakte Kristian på kristian@skovser.dk eller 

telefon 60667479. 


