
Formandsberetning fra Ungdomsudvalget 2017 
 

Ungdomsafdelingen har igen haft et godt år. Vi er i alt 176 børn og antallet er igen steget blandt de yngste 

som idag udgør den største gruppe. 

Træningen i sommerhalvåret er foregået som de tidligere år, hvor børnene har trænet fra, efter skoletid til 

kl 18 mandag til torsdag. I det tidsrum har vores anlæg været fyldt med glade og tennisinteresserede børn. 

Vintersæsonen er primært foregået i Hollænderhallen, Dragør Skole Nord og for boblerne også i 

ProTreatmenthallen. Det har været svært at tilbyde en optimal indendørs træning i denne vinter pga. 

manglende tider de forskellige steder og skæve tidspunkter. Trods forhold og skæve tider har vores 

cheftræner Søren og hans stab alligevel sørget for, at alle vores børn har fået en god træning, så alle 

kommer igennem vintersæsonen med en masse tennis. 

I sommeren stillede vi i 6 rækker fra U8 – U16 som er et hold mere end sidste år, og vi fik vores første U12 

sjællandsmestre med spillerne Emma Unnerholm, Clara Ankerstjerne, Oliver Dehn og Emil Remsted. I 

vintersæsonen har vi stillet med 4 hold. Stort tak til vores holdkaptajner, Siska Mawarsari, Søren Søgaard, 

Camilla Vendelbo Hagensen og Helene Ankerstjerne for at deres indsats. Holdturneringerne skaber noget 

godt socialt, bidrager til fællesskabet, og giver børnene en god kamptræning i trygge rammer. 

Vi havde fælles tur til Sjællandsmesterskaberne i Skum, hvor 6 børn tilmeldte sig. 

Klubben afholdte igen Dragør Cup i maj med stor succes. Det hele blev afholdt over en weekend hvor der 

var mange spillere tilmeldt, god stemning og gode kampe. 

Successen med afholdelse af klubmesterskaberne sammen med seniorerne blev gentaget, og trods det 

dårlige vejr lykkedes det alligevel at få spillet alle kampene.  

Årets klubmester blev: 

U10 – Mathilde Brinkgaard (U8 & U10 er slået sammen) 

U12 – Emil Remsted 

U16 – Oliver Lauritsen (U14 & U16 er slået sammen) 

Double U12 - Emil Vendelbo Hagensen & Gustav Blok Clevin 

Double U16 - Christian Holte & August Houmark Hansen 

 

Den gode træning har afstedkommet at Dragør Tennis i dag er repræsenteret i U10-Bronze med Sebastian 

Lauritsen og U12 drenge-Top10 med Emil Remsted i henhold til DTF’s rangliste. 

Det har været et godt tennis år med mange gode arrangementer såsom tennissportensdag, sommercamps, 

fællesture med holdene, træningslejr for boblerne til Båstad og vores tilbagevendende juleturneringen. På 

hjemmesiden og Facebook lægger vi kampreferater, billede og andre informationer op, så alle 

interesserede kan følge med. 



Tilbage er der kun at sige et STORT tak til vores tennischef Søren og hans stab for deres engagement, og for 

altid give vores børn en tennisoplevelse og sørger for at de bliver udfordret. 

Som de fleste nok ved har jeg overtaget formandsskabet fra Lene Graa Jennum i begyndelsen af december. 

For at ungdomsudvalget ikke kun skulle bestå af to personer, er det med glæde at kunne fortælle at 

Jeanette Søgaard har valgt at træde ind i udvalget. Tak Siska Mawarsari for stadig at være en del af udvalget 

og tak til alle dem som har hjulpet til i løbet af året på forskellige måder. 

 

 

 

 

 

 

 


