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Velkommen til Dragør Tennis ordinære generalforsamling og særligt velkommen til dig Hans og tak 

fordi du endnu en gang vil deltage og styre slagets gang. Du vil jo aldrig have noget for den her tjans 

men vi vil alligevel gerne have lov at give dig lidt god rødvin som tak for hjælpen.   

Hans Petersen tager ordet… 

Jeg vil gerne starte med at præsentere bestyrelsen: Steen Jørgensen er næstformand, Per 

Henriksen kasserer, Dorte Hansen sekretær, Ole Jespersen er formand for bane- og klubhus, Jim 

Guldbrandsen, formand for senior-og veteranudvalget, og endelig Dorthe Kragh som er formand for 

Ungdomsudvalget.  

Den 1. august 2015 trådte Marie Brinkgaard ud af bestyrelsen som formand og Louise Aalbæk 

fratrådte som næstformand. Begge skal have tak for indsatsen i bestyrelsen. Bestyrelsen 

supplerede sig selv med Steen Jørgensen som næstformand og mig selv som formand. 

I forbindelse med at Louise trak sig som næstformand, trak hun sig også som formand for 

Eliteudvalget. Det har ikke været muligt at finde en anden, som ville tage over, hvorfor 

Eliteudvalget opløste sig selv. 

Regnskabet, vil jeg ikke komme nærmere ind på her, det vil Per gøre om lidt, men jeg kan sige at 

bestyrelsen er tilfredse med det økonomiske resultat, og det skyldes til bl.a at vi har bevaret 

medlemsantallet modsat nogle af de andre Amagerklubber som desværre har oplevet en 

medlemsnedgang. Allerede nu vil jeg gerne sige tak til dig, Per, som den store støtte du har været 

specielt for mig, da jeg blev kastet ind i bestyrelsen sidste år. 

I den forbindelse er der dog en ting jeg vil komme ind på. Da jeg kom ind i bestyrelsen i august 

sidste år, havde vi et tilgodehavende hos medlemmerne på næsten kr. 100.000. Et udestående som 

er helt uacceptabelt. Per har brugt mange unødige timer på at drive pengene hjem og vi har nu 

stort set fået dem alle hjem. Dette problem tog jeg fat på som noget af det første ved at indføre, at 

når man tilmelder sig en aktivitet, så betaler man samtidigt. Der har været et par begynderfejl ved 

det nye system, men det har betydet at en tung arbejdsbyrde er fjernet fra Pers skuldre.  

2015/16 har været et rigtigt godt tennisår for Dragør Tennis ungdomsspillere. Det arbejde, som 

Søren, hans trænerteam og vores ungdomsudvalg de seneste år har leveret, begynder nu at give 

bonus for alvor. 
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Ungdomsudvalget har i årets løb arbejdet på at skabe gode vilkår for vores turneringsspillere med 

ekstra træning og fysisk træning. Målet er, at få flere ungdomsspillere motiveret til at spille 

turneringstennis både på individuelt plan, men også som hold. 

Det var derfor også en fornøjelse at se mange af vores ungdomsspillere gå sejrrigt hjem fra 

Copenhagen Open – Københavnsmesterskaberne i skumtennis – i Sundby Tennisklub i marts 2015. 

Cecilie Agerbek Fridthjof tog sejren i både U8 og U10 piger. Faktisk ryddede Dragør Tennis bordet i 

U10 piger og tog også 2., 3. og 4. pladsen. I U12 drenge vandt Adam Kaic Kragh og i U14 drenge 

vandt Sebastian Herche. Det var en fantastisk dag, og alle nødt at være afsted i flok 

Regn, blæst og kuld satte også en effektiv stopper for Klubmesterskaberne for juniorer, som skulle 

have været afhold i slutningen af maj. I stedet blev mesterskaberne udsat til 21. juni. Her slap vi 

næsten for regn – for netop som første kamp var sat i gang åbne himmelen sine sluser og et kvarter 

senere stod banerne under vand. Med stor hjælp fra Ole Jespersen, forældre og børn blev banerne 

klargjorte, og turneringen kunne fortsætte. Regnen betød desværre, at vi ikke kunne nå de sidste 

kampe samt finalerne, så ungerne måtte holde spændingen sommerferien over. Vores 

rødboldspillerne nåede dog at afslutte deres række, og de var simpelthen så dygtige, at de alle fik 

en medalje. Dagen blev sluttet af med pizza til store og små. I august blev klubmestrene endelig 

fundet: 

U10 piger Cecilie Agerbek Fridthjof 

U10 drenge Oliver Dehn-Christoffersen 

MIX P-D U12: Adam Kaic Kragh 

MIX P-D U14: Sebastian Herche 

Traditionen tro afholdt Dragør Tennis Dragør Cup i Pinsen for U12 og U14 piger og drenge. 52 

juniorspillere deltog i turneringen, hvor Dragør Tennis var godt repræsenteret. Trods flot spil, blev 

det desværre ikke til podiepladser til hjemmebanespillerne 

Sommerferietennisskolen i uge 27, 28 og 32 slog alle rekorder med 111 tennisglade børn – flere af 

dem tog endda både to og tre uger på tennisskolen. Vi har fået meget positivt feedback på 

undervisningen, og kan se, at flere børn efterfølgende bliver meldt ind og meldt til træning. 

Fra den 6. til den 9. august afholdt Dragør Tennis Bank Nordik Cup, og klubbens unge spillere var 

flot repræsenteret. I U10 piger blev Emma Unnerholm nr. 3, U12 drenge blev Adam Kaic Kragh nr. 

2, mens Oliver Lauridsen blev nr. 2 i bonusturneringen. Ida Storm Ankerstjerne vandt 

bonusturneringen for U14 piger. 

Ungdomsudvalget glæder sig desuden over, at bestyrelsen i år har besluttet at lade 

ungdomsspillerne booke baner efter 17 på hverdage og før 14 i weekenden. På grund af 

skolereformen har mange af vores unge spillerne nemlig først mulighed for at være på 

tennisbanerne klokken 15.30-16.30, hvilket giver meget kort tid til tennisspillet. Udvalget forventer 
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dog, at tilbuddet kun vil blive udnyttet af en lille gruppe spillere, men det politiske signal 

værdsættes. 

Ungdomsudvalget blev sommeren over udvidet til fire personer, hvilket virkeligt har styrket 

arbejdet i udvalget. Stor tak til Dorthe Kragh, Lene Graa Jennum, Siska Mawarsari og Lone Remsted. 

Også Dorthes mand Marco skal have stor tak for sin hjælp 

Jeg har kun medtaget en del af ungdomsformandens fantastiske positive beretning i min 

årsberetning. Den fulde ordlyd finder I på hjemmesiden under ungdom. 

Vore trænere har haft et travlt år.  

Der har stort set været fyldt godt op på alle hold i løbet af både udendørs og her i indendørs sæson. 

Ja, nogle hold var der over booket på. Det er et dejligt positivt, at der er så mange som har lyst til at 

træne i vores fantasiske klub. En masse nye kom på træning og fik et godt skub frem til at komme 

godt i gang.  

Søren Bäcklund siger det er en sand fornøjelse at stå på banen aften efter aften og være sammen 

med gode dejlige mennesker som brænder for tennissen. Timerne går hurtigt og hyggeligt ,når der 

kæmpes, løbes og arbejdes med sved på panden 

Der er en ualmindelig fantastik stemning på banen selv når folk ikke lige kender hinanden. Lige fra 

de helt små til de lidt større motionister.  Træning er for alle aldre og niveauer  

Den 6. april var der indkaldt til arbejdsdag, og mange var mødt op for at hjælpe til med at klargøre 

klubhuset og anlægget til sæsonstart. Der blev som altid taget effektivt hånd om opgaverne og 

traditionen tro spist pizza og drukket vand og øl på terrassen efter endt arbejde. Tak til alle dem, 

der gav en hånd med.  

Søndag den 13. april holdt vi standerhejsning og vi var ikke rigtig heldige med vejret men 

traditionen tro bød Bestyrelsen velkommen og programmet for sæsonen blev præsenteret, folk fik 

hilst på hinanden og vi fik spist frokost sammen. Alt i alt en god start på sæsonen. 

I april måned var der igen udflugt til Mallorca hvor der var masser af træning til de ivrige spillere der 

ønskede at skyde sæsonen godt i gang. I øvrigt er der et par ledige pladser tilbage til årets Mallorca-

tur, hvis der er nogen der har lyst til at deltage. 

Lørdag den 2. maj fejrede vi Tennissportens dag - også kaldet åbent hus - hvor trænere og 

bestyrelsen sørgede for at de fremmødte fik en god tennisoplevelse med træning for både børn og 

voksne –og klubben fik igen et par nye medlemmer. Tennissportens dag afholdes i år lørdag den. 
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30. april, og vi vil gerne opfordre generalforsamlingen til at give invitationen videre til venner og 

familie.  

Træningen startede den 4. maj. Igen, havde vi rekord stor tilmelding til træningen. Der er 

træningstilbud til både ungdoms, senior og holdspillere, og både nye som gamle trænere skal have 

stor ros for deres arbejde. Det er fortsat virkelig dejligt at der er så stor træningstilslutning og 

aktivitet på anlægget.  

Sidste år fik vi ny flot hjemmeside som vi løbende forbedrer og som vi håber medlemmerne vil 

bruge flittigt, da det er her nyheder og tilbud bliver lagt ud til medlemmerne.  

Fødselsdagsturneringen blev afviklet den 5. juni med højt humør, god stemning, mange gode 

kampe, præmieoverrækkelse og spisning. Mariann og Torben har allerede tilkendegivet at de gerne 

vil stå for fødselsdagsturneringen igen i år og det er vi meget glade for. Mariann og Torben - mange 

tak for jeres mangeårige indsats med afholdelse af fødselsdagsturneringen.  

Dragør Tennis havde intet mindre end 10 hold tilmeldt KTU's holdturnering; 3 ungdomshold og 7 

senior/veteranhold. Dertil kom et 11. hold - "dameholdet" i 2. division i DTF's holdturnering.  

Resultaterne for disse rækker finder I på Dragør Tennis hjemmeside. Dog skal lige fremhæves at 

serie 5 holdet rykkede op til serie 4 samt at H-Holdet og superveteranholdet vandt deres rækker. 

Også til DM i veteran markerede Dragør Tennis sig flot i årets løb.. I mixrækken +35 til dettes 

års danmarksmesterskaber indendørs blev det til sejr for Karina Stoltze og Joakim Dideriksen var 

seedet to.  

Også et kæmpestort tillykke til Dragør Tennis nykårede Danmarksmestre i damedouble +35 Karina 
Stoltze og Estelle Dehn-Christoffersen.  

Vi havde store problemer sidste år med at få vores holdkampe til at passe sammen. Det skyldes i 

høj grad at KTU havde et enormt rod i deres kampe. Det ene øjeblik skulle vi spille 7 kampe pr 

holdkamp men efter et stykke tid kun 5. Samtidigt var vejret dårligt så vi også måtte aflyse nogen 

gange. Men med stor indsats fra holdkaptajnerne, spillerne og klubbens medlemmer gik det 

alligevel. 
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En stor tak til klubbens sponsorer BankNordik og Julie Sandlau for den flotte støtte. Vi vil I år mere 

målrette arbejdet på at få nogle sponsorer. Både blot til en enkelt lille ting men også til lidt større 

ting. Så kære medlemmer. Hold jer ikke tilbage. Alle forslag modtages med åbne arme. 

Klubmesterskaberne for senior og veteran sluttede med finaler den 12. og 13. september med 

masser af gode og tætte kampe, og som altid sluttede vi af med spisning og masser af godt humør. 

Det bliver for omfangsrigt, at nævne alle vinderne i senior- og veteranrækkerne, men de er nævnt 

på bagsiden af det trykte årsregnskab, og vi ønsker tillykke til alle klubmestrene.  

Stor tak til alle der hjalp til, Søren, Ole og Esther som igen var garanter for at klubmesterskaberne 

blev afviklet på bedste vis.  

I august samledes en grubbe seje medlemmer for at rive den gamle slåmur ned. Sort tak for jeres 

enorme indsats. Det var rigtig hårdt arbejde.  Det nye slåmur er nu på plads og er helt klar til 

starten af den nye udendørssæson. 

En af de ting som har fyldt meget over vinteren og stadig gør det, er ønsket om at få en hal med 

indendørsbaner. Flere af jer har formodentlig fulgt med på vores hjemmeside samt i lokalaviserne 

og set hvilke problemer vi er oppe i mod. Men vi er kommet videre med hallen og har nu indsendt 

en ansøgning om opførelse af en hal. Jeg vil komme nærmere ind på det under eventuelt. 

Inden længe er en ny sommersæsonen skudt i gang og vi vil informere om nogle af de kommende 

aktiviteter.  

 Aktivitetsdag søndag den 17. april kl. 10-13  

 Standerhejsning søndag den 24. april kl. 14  

 Tennissportens dag lørdag den 30. april kl. 11-13 

 Løbetræningen starter søndag den 1. maj. 

 Træningsopstart mandag den 2. maj   

 Fødselsdagsturnering den 5. juni hvor klubben bliver 90 år  

 Sommerferietennisskole i uge 26, 27 og 31 

 Bank Nordik Cup i uge 32. I år kun for ungdomsspillere 

 Klubmesterskaberne starter i august, og finalerne afvikles medio september.  
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Alle vores planlagte aktiviteter kan I se på vores hjemmeside, på opslag i klubhuset og vi sender 

løbende Nyhedsmails ud til alle de medlemmer, der har opgivet mailadresse i bookingsystemet. 

Husk at checke jeres medlemsoplysninger på Halbooking, så de er helt up-to-date. Det er vigtigt at I 

alle har jeres mailadresser tilgængelige på jeres side i Halbookningen hvis I vil følge med i nyheder 

og events. 

 

Som noget nyt i år vil vi arrangere løbetræning 2 gange om ugen, nemlig onsdag aften og søndag 

formiddag. Dot, som gennem mange år har været løbeinstruktør, har lovet, at hun vil hjælpe os 

med at blive nogle gode løbere, ja lære os at løbe rigtigt. 

 

Formål: Simpelthen, at få det bedre både fysisk og psykisk.   

 Bedre kondition, styrker ryggen, styrker led og muskler - hvilket giver lettere og 

 hurtigere bevægelighed, vægttab, forebygger sukkersyge og hjerte- kar-

 sygdomme, bedre søvn, bedre fordøjelse, fællesskab, og meget andet. 

 

Intentioner: Det skal helst være sjov og hyggeligt at være sammen om at træne ellers stopper man 

 hurtigt igen. Klubben vil skabe nogle gode rammer for løbetræning. Vi kan komme 

med en masse gode tanker, idéer og gode råd, men det er deltagerne, der sammen 

skal skabe en god stemning. Vi skal grine sammen, svede sammen, opmuntre 

hinanden og le af hinanden  

 

Pause.. 

Så vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskollegaer - tak for det arbejde I ligger i klubben. Tak til 

vores trænerteam med Søren Bäcklund i spidsen, udvalgsmedlemmer, holdkaptajner, revisorer, 

Esther, Søren og Gitte for en flot arbejdsindsats og et godt samarbejde.  

 

  


