
Politik, mål og strategier 2020 – 2021 - 2022 

     

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område: Turnerings- og spilleudvalget 

 

 
Politikker:   
 
Tennis Øst (TØ) turnerings- og spilleudvalget arbejder for, at der individuelt og for hold udarbejdes retningslinjer for, udbydes og afholdes turneringer, mesterskaber og stævner i et 
omfang og af en kvalitet, der modsvarer det til enhver tid eksisterende behov hos brugerne og samtidig sikrer klubber og TØ optimale betingelser for profilering.  

 

Turnerings- og spilleudvalget ønsker at indfri medlemmernes forventninger til unionens serviceydelser og herigennem skabe tillid til TØ’s faglige og markedsmæssige formåen. Turnerings- 

og spilleudvalget ønsker at interessenterne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter inddrages gennem en løbende dialog og at samarbejdet foregår ukompliceret og 
professionelt. 
 
Turnerings- og spilleudvalget vil arbejde for en kontinuerlig udvikling i samarbejde med alle interessenter. Herunder, øvrige TØ områder og klubber samt nationale idrætsorganisationer 
samt internationale organisationer 
 
Dette betyder, Turnerings- og spilleudvalget vil bestræbe sig på at: 
 

• sikre det bedst mulige udbud og den bedst mulige kvalitet for turneringsspillere, der deltager i TØ turneringer afholdt på Sjælland  

• konstant at udvikle og forbedre områdets produkter samt sikre den bedst mulige dialog og vilkår for turneringsarrangører 

• udarbejdelse af tidssvarende regler og retningslinjer for hele området  

• opgaver i forbindelse med turneringsafvikling løses bedst og billigst muligt og den praktiske opgaveløsning foregå så decentralt som muligt under hensyntagen til, at det samlede 
ressourceforbrug minimeres og der fastholdes en høj kvalitet 

• informationsniveauet er højt, med en stadig mere udvidet brug af elektroniske værktøjer 

• sagsbehandlingen skal til enhver tid udføres med en høj kvalitet samt hurtigt, effektivt og efter gældende regler/retningslinjer og praksis 

• sikre den røde tråd i tennis på Sjælland ved at se området som helhed i den samlede organisation, der kontinuerlig understøtter TØ’s øvrige områder for derigennem at skabe de 
bedst mulige resultater på alle niveauer 
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Beskrivelse Mål Strategi Resultater 

Juniorhold Inde At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Juniorhold ude At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Junior individuel inde Højne kvaliteten af turneringen Dommere og boldbørn skal fatte interesse. Samt 
højere krav til afviklende klubber 

 

Junior individuel ude Højne kvaliteten af turneringen Dommere og boldbørn skal fatte interesse. Samt 
højere krav til afviklende klubber 

 

Seniorhold inde At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Seniorhold ude At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Senior individuel inde Højne kvaliteten af turneringen Dommere og boldbørn skal fatte interesse. Samt 
højere krav til afviklende klubber 

 

Senior individuel ude Højne kvaliteten af turneringen Dommere og boldbørn skal fatte interesse. Samt 
højere krav til afviklende klubber 

 

Veteranhold inde At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Veteranhold ude At vækste antal deltagende hold Gøre turneringen mere synlig  

Kørestolstennis Få startet træningssamlinger op Dialog med spillere og trænere  

Træningssamlinger junior inde Mere kvalitet Færre på banen ad gangen og mere fokus  

Træningssamlinger junior ude Mere kvalitet Færre på banen ad gangen og mere fokus  

Træningssamlinger senior inde Flere tilbud Opstart af bredde-tilbud og ”clinics”  

Træningssamlinger senior ude Flere tilbud Opstart af bredde-tilbud og ”clinics”  

Talentsamlinger inde og ude Nytænkning og kvalitetssikring Samarbejde med klubtrænere og eksterne eksperter  

 


