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Politikker:   
 
 
 
Kommunikationsprincipper 
 
Det overordnede formål med vores kommunikationsstrategi er at sikre, at Tennis Øst kommunikerer i overensstemmelse med Tennis Øst’s værdigrundlag samt strategiske mål og 
principper.  
 
Tennis Øst kommunikation skal signalere fællesskab og udvikling. 
 
Kommunikationsstrategien skal med andre ord sikre sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør - og altid i relation til Tennis Øst’s vision og eller værdigrundlag. 
 
Derfor skal Tennis Øst kommunikere 

 Tiltrække spillere og motivere kvalificerede medarbejdere til Tennis Øst 
 Synliggøre Tennis Øst aktiviteter, kompetencer og øge målgruppens viden om Tennis Øst 
 Synliggøre Tennis Øst identitet og profil via branding og markedsføring 

Informationskanaler 
 
Kommunikationsudvalget arbejder målrettet for at sikre den direkte kommunikation til alle aktører i og uden for Tennis Øst. Alt elektronisk kommunikation skal som minimum leve op til 
”Databeskyttelsesforordningen også kaldt ”Persondataforordningen” som er en EU forordning, og som ofte omtalt som GDPR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Område: Kommunikationsudvalget 
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Nyhedsbreve Mål 2020: 2 nyhedsbreve 

Mål 2021: 4 nyhedsbreve 
Mål 2022: 6 nyhedsbreve 

Det er kommunikationsudvalgets ansvar og opgave at 
sikre at DTF, FTU, JTU samt klubber, medlemmer, 
samarbejdspartnere løbende bliver informeret om 
nyheder, tiltag og aktiviteter fra Tennis Øst samt Dansk 
Tennis Forbund. 

Resultat 2020: 2 nyhedsbreve 
Resultat 2021: 4 nyhedsbreve 
Resultat 2022: 6 nyhedsbreve 

Facebook Mål 2020: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse  

Det er Tennis Øst bestyrelse, administration, trænere 
og kommunikationsudvalgs ansvar og opgave at sikre 
den løbende aktuelle information på Facebook med 
tekst og billeder. Det er ligeledes 
kommunikationsudvalgets ansvar at sikre at Facebook 
kontoen løbende bliver opdateret og vedligeholdt. 
Tennis Øst og kommunikationsudvalget accepterer 
ikke krænkende og anstødelige indlæg og skulle det 
optræde på kontoen, så vil det blive fjernet 
øjeblikkeligt. 

Resultat 2020: Løbende gennemførelse 
Resultat 2021: Løbende gennemførelse 
Resultat 2022: Løbende gennemførelse 

Instagram Mål 2020: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse 

Det er Tennis Øst bestyrelse, administration, trænere 
og kommunikationsudvalgs ansvar og opgave at sikre 
den løbende aktuelle information på Instagram med 
tekst og billeder. Det er ligeledes 
kommunikationsudvalgets ansvar at sikre at Instagram 
kontoen løbende bliver opdateret og vedligeholdt. 
Tennis Øst og kommunikationsudvalget accepterer 
ikke krænkende og anstødelige indlæg og skulle det 
optræde på kontoen, så vil det blive fjernet 
øjeblikkeligt. 

Resultat 2020: Løbende gennemførelse 
Resultat 2021: Løbende gennemførelse 
Resultat 2022: Løbende gennemførelse 

Hjemmesiden Mål 2020: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse 
Mål 2021: Løbende opdatering og vedligeholdelse 

Det er Tennis Øst bestyrelse, administration, trænere 
og kommunikationsudvalgs ansvar og opgave at sikre 
den løbende aktuelle information på unionens 
hjemmeside www.tenniseast.dk med tekst og billeder. 
Det er ligeledes kommunikationsudvalgets ansvar at 
sikre at hjemmeside kontoen løbende bliver opdateret 
og vedligeholdt. 
Tennis Øst og kommunikationsudvalget accepterer 
ikke krænkende og anstødelige indlæg og skulle det 
optræde på kontoen, så vil det blive fjernet 
øjeblikkeligt. 

Resultat 2020: Løbende gennemførelse 
Resultat 2021: Løbende gennemførelse 
Resultat 2022: Løbende gennemførelse 

 


