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Den 28. november 2021  
 

Trænerbørsens profiler: 
 
Profilerne findes på siderne 2-3: 

 
 Marcin Gosieniecki,  side 2 
 Jonas Schwarz,  side 2 
 Einar Schwarz  side 3  
 Christian Østergaard  side 3 
 Olivia Thiemke  side 4 

 
Trænerne står til rådighed for alle medlemmer til samme satser: 
 

 360 kr. for 1 time, 
 1.750 kr. for 5 timer, 
 3.360 kr. for 10 timer. 

 
Alle er optaget af at lære medlemmerne de elementer, som det pågældende 
medlem ønsker fokus på. 
 
Det er én af de oplagte fordele ved at vælge egen træner i Trænerbørsen, 
at medlemmet selv sammen med den valgte træner kan fastlægge 
træningsomfang og –indhold, samt vælge træningspartnere og -tidspunkt 
for afvikling af forløbene. 
 
Tennisklubben skal have dokumentation for, at træningsomfanget og -
indholdet svarer til det aftalte. Medlemmet, der indgår aftalen, har 
ansvaret for at kommunikere klart derom og at sørge for at få betalt. 
Trænernes indtægter beskattes ved at blive administreret igennem 
foreningens lønbogholderi. Dette er et vilkår for alle trænere i Danmark.    
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Marcin Gosieniecki 

 
Tel: 53 49 99 29 

Mail: denis21@wp.pl 
 

 

 
 
 Autoriseret træneruddannelse fra 

idrætsuniversitetet i Poznan, Polen 
 Cheftræner på 13 år 
 Spiller på klubbens 1. hold for herrer   
 

 
Præference: Når der er ledige baner, også i dagtid på hverdage 

 
 

 
Jonas Schwarz 

 
Tel: 51 35 56 36 

Mail: joeschwarz5@gmail.com 

 

 
 
 Dansk træneruddannelse 
 Træner på juniorområdet og motionister 

igennem 8 år, 
 Top 10-spiller i Danmark  
 Spiller på klubbens 1. hold for herrer 

 

 
Præference: Alle former for træning af motionister 
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Einar Schwarz 
 

 
Tel: 28 62 78 73 

Brug SMS; ikke Mail 

 

 
 

 Træner i mere end 20 år 
 Organisering af ITF-turneringer og 

tennis camps for KB og andre klubber 
 Træner af juniorer og motionister for 

Rødovre i plus 10 år  
 Står for holdturneringen på elitesiden 

samt tilrettelægger træningen for 
junior- og elitespillere i klubben 

 

 
Præference: Fleksibel, især i dagtid på hverdage 

 
 

Christian Østergaard 
Tel: 26255930 

mail: chr.oestergaard@gmail.com 

 

 

 Dansk træneruddannelse 
 Træner for juniorer og motionister 

gennem en årrække (Kalundborg 
Tennisklub) 

 Spiller på klubbens bedste 
veteranhold 

 Kan også træne i dagtimerne 

 

 

Præference: Det er fedt at træne tennis - og alle kan blive bedre! 
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Olivia Thiemke 
Under ITF-turnering i Grækenland   

 

 
Tel: 29171012 

mail: oliviathiemke@gmail.com  
 

 

 

 

 Dansk træneruddannelse 
 Træner for juniorer og motionister  
 Spiller på klubbens bedste damehold 
 Kan træne i dagtimerne 

 

 

Præference: Har en travl hverdag, men skriv, så finder vi ud af det! 

 
 


