
Ny klubchef i Holbæk tennisklub 

Kære medlemmer 

Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at vi har ansat Carsten Højerslev som Klubchef i Holbæk 

Tennisklub. Carsten har første arbejdsdag i klubben forventet d. 7. november 2016 og vil blive mange 

medlemmers daglige kontakt i klubben. 

Med reference til bestyrelsen får Carsten ansvar for ledelse, drift og udvikling af HTK i samarbejde med 

øvrige ansatte, udvalg og andre frivillige i klubben. Kort sagt bliver Carsten også medlemmernes daglige 

kontakt i Holbæk Tennisklub.  

Mere konkret vil Carsten også være ansvarlig for og indgå i HTK’s træningstilbud. Han vil desuden fungere 

som kontakt og tovholder i forhold til Holbæk Sportsby-projektet og de kommende rammer og faciliteter, 

som skal danne grundlag for glæden hos os alle med tennisspil og socialt samvær.  

Som en naturlig del af stillingen vil Carsten også tage del i møder og i arbejdet i klubbens udvalg, deltage 

som træner, øge klubbens indsats med skoletennis og iværksætte andre aktiviteter for at fastholde og 

rekruttere nye medlemmer.  

Der indgår en del flere ansvarsområder og opgaver i stillingen, da bestyrelsens intention er, at Carsten skal 

udvikle vores klub på alle niveauer. Gennem spændende tennisaktiviteter for begyndere, motionister og 

elitespillere på både junior- og seniorsiden skal aktivitetsniveauet og medlemstal for alle grupper øges. 

Vi byder Carsten velkommen og glæder os til samarbejdet, som vi er sikre på vil blive en stor gevinst for alle 

klubbens medlemmer. 

Sportslige hilsner 

Bestyrelsen i HTK 

 

Carstens baggrund 

Carsten har siden barndommen og i det meste af sit voksenliv haft en stor passion 

for tennis som  aktiv spiller, holdkaptajn, udvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem i 

hhv. B93 og Holbæk Tennisklub gennem lange årrækker. 

Fra sit arbejdsliv kan Carsten bidrage med stor erfaring fra projektarbejde, 

samarbejde, kommunikation, logistik og konsulentarbejde fra foreninger som 

Dragsholm Golf Club til erfaringer fra store, globale virksomheder, som bl. a. tæller 

Novo Nordisk A/S, Takeda Pharma og Dansk Røde Kors.  


