
Tennis Øst
- Sjællandsk sponsorplatform med nationalt og internationalt perspektiv



Tennis Øst
- en sammenlægning af SLTU og KTU 
der til sammen har mere en 175 års 
tennis erfaring

Tennis Øst (TØ) blev stiftet i april 2019 og har i 
dag mere end 40.000 medlemmer fordelt på 121 
klubber, på Sjælland, Lolland/Falster og Bornholm

TØ er en erfaren sponsorudbyder med en 
professionel organisation og en hel del frivillige 
bag sig

Efter nogle års dvale rører tennissporten igen for 
alvor på sig, med navne som Clara Tauson og 
Holger Rune. De har overtaget stafetten fra store 
navne som Caroline Wozniacki, Frederik Løchte 
Nielsen og andre

40.000
medlemmer 

121 
klubber 
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Derfor er Tennis Øst interessant for 
kommende sponsorer 

• Tennis Øst er medlem af det 8. største specialforbund under Danmarks 
Idræts-Forbund, og dermed også en del af det international tennis forbund ITF 
som er bland de 5 største sportsgrene i hele verden

• Tennis Øst repræsenterer et rigtig godt alternativ til sponsorer til de øvrige 
store sportsgrene på Sjælland, Bornholm og Lolland/Falster

• En sponsor kan tage ejerskab på hele tennissporten i Tennis Øst, og dermed 
ingen støj fra øvrige sponsorer

• Som ejer af tennissporten i på Sjælland, Bornholm og Lolland/Falster bliver 
sponsor eksklusiv afsender på tennissportens værdier



Tennis Øst aktiviteter

Mesterskaber
• Sjællandsmesterskaberne individuelt
1. Inde for junior, senior og veteraner – 1.100 

deltagere
2. Ude for junior, senior og veteraner – 1.250 

deltagere

• Sjællandsmesterskaberne for hold 
1. Inde for junior, senior og veteran – 100 hold 
2. Ude for junior, senior og veteran – 600 hold 

• Stort turneringsprogram hele året rundt
1. 200 juniorturneringer fordelt over hele Sjælland
2. 5 seniorturneringer fordelt over hele Sjælland



Flere attraktive Tennis Øst aktiviteter

• Skumtennis for alle – 800 deltagere
• Træningssamlinger for junior, senior og veteraner 

som alle henvender sig til motionister, 
turneringsaktive samt de spirende talenter.

Nogle af Danmarks bedste tennisspillere igennem 
tiden er tilknyttet unionen i forbindelse med 
samlingerne samt unionens tennisrejser.

• Michael Mortensen, Frederik Løchte Nielsen, Karen 
Barritza, Maria Jespersen, Tine Scheuer-Larsen, 
Kenneth Carlsen, Maria Rasmussen og Morten 
Christensen

• Hjemmesiden
• Facebook
• Instagram



Tennis Øst og 
tennissportens image
Tennis er den traditionsrige gentlemansport 
omgivet af en række unikke 
symbolværdier:
• Sportsman Ship
• Prestige
• Troværdighed
• Eksklusiv
• Tradition
• Ærlig
• Det kultiverede liv
• Sundt for krop og sjæl
• En sportsgren som forlænger levetiden



Eksponering af sponsor

Medlemsdatabase:
• mulig adgang til Tennis Øst’s klubber, bestyrelser og købestærke medlemmer

Unionens hjemmeside:
• Sponsor vil have en væsentlig eksponering på unionens hjemmeside, Instagram 

og Facebook

Synlighed i klubberne ved turneringer og events:
• Sponsor eksponeres på læhegn, banner og roll-up i de klubber som afholder 

unionens turneringer og events med mere 



Unikke eksponenter i Tennis Øst
Holger Rune:

• Junior Grand Slam vinder i Roland Garros/French Open (2019)

• Nr. 1 på junior ITF ranglisten (2019)

• Davis Cup debutant 2018

Clara Tauson:

• Yngste senior Danmarksmester

• Junior Grand Slam vinder i Australien Open (2019)

• Fed Cup debutant 2017

Foto: Morten Olsen

Foto: Suomen Tennisliitto



Unikke eksponenter i Tennis øst

Frederik Løchte Nielsen:

• 7 gange senior Danmarksmester

• Grand Slam double vinder i Wimbledon (2012)

• Davis Cup 43 landskampe

Louise Willerslev-Olsen:

• 4 gange Danmarksmester i kørestolstennis

• Nr. 48 på ITF verdensranglisten

• Repræsenterer Danmark på kørestolstennis landsholdet

Foto: Hasse Ferrold

Foto: Line Falck Christensen



Hospitality

Davis Cup:
Når Danmark spiller på hjemmebane, så sikrer vi at sponsor får en 
unik landskampsoplevelse samt fortæring for 10 personer

International tennis:
Sponsor vil to gange årligt modtage fire billetter til to af de mange 
internationale tennisturneringer som unionen har kontakt med

Tennis clinic:
2 gange årligt inviteres sponsor med gæster til Tennis clinic med 
nogle af landets bedste trænere og spillere



For yderligere 
information og 
spørgsmål

Tennis Øst

Mobil: 56 14 95 99

Mail: east@tennis.dk




