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Nyhedsbrev maj 2018 
 
 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er sommeren og udendørssæsonen over os. Lidt info om stort og småt:  
 
Hjælp søges til at lukke for natten 
I stil med tidligere år, søger vi frivillige til at tage give en hånd med at lukke anlægget af for natten. 
Princippet er enkelt: Man byder ind på den uge/de uger, hvor man har mulighed for at tage ned og 
låse anlægget af. For indsatsen honoreres man med 2 rør bolde. Kunne du tage én af 
nedennævnte uger, så skriv en mail til: kasserer@dragoertennis.dk 
 
En uge går fra mandag – søndag (begge dage incl.). 
 
Ledige uger: 
Uge 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
 
Frokost i klubben 
I forsøget på at skabe et mere aktivt klubliv vil der igen i år blive inviteret til frokost i klubben – 
nærmere bestemt lørdag d. 26. maj, hvor 1. holdet spiller hjemme mod KB. 
 
Lidt detaljer: 
Dato: Lørdag d. 26. maj 
Kampstart: Kl. 11.00, hvor der lægges ud med de 4 herresingler. Efter frokost følger 2 
herredoubler. 
Frokost: Kl. 12.30 (eller når det lige passer ind i kampprogrammet) 
Drikkevarer: Kan købes i klubhuset 
Sidste frist for tilmelding: Tirsdag d. 22. maj 
Tilmelding SKAL SKE via mail til: sekretaer@dragoertennis.dk 
 
Bemærk venligst, at princippet “først til mølle” er gældende af praktiske hensyn.  

Køb, salg & bytte dag i klubben 
Var skoene et nummer for store? Nederdelen lidt for lille, og gjorde ketcheren mere skade end gavn? 
Så kan du lægge vejen forbi tennisklubben søndag d. 27. maj kl. 13 – 15 og skille dig af med noget af 
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det tennisudstyr, som fylder i skabet. Og hvem ved – måske finder du sko, nederdel og ketcher i den 
helt rigtige størrelse. 
 
Day camp for alle ungdomsspillere  
Søndag d. 27. maj (kl. 13.00 – 17.00) inviteres alle ungdomsspillere – uanset alder og tennisniveau 
til en day camp med masser af tennis, sjov og ballade.  
 
Pris: Kr. 20,00 pr. person 
Tilmelding: Halbooking (Hold Ungdom Sommer) 
Sidste frist for tilmelding: 25. maj 
 
Fødselsdagsturnering 
Mandag d. 5. juni har Dragør Tennis fødselsdag, og det skal traditionen tro fejres med en 
Fødselsdagsturnering med masser af kampe, hygge, mad og drikke. 
 
Marian og Torben styrer løjerne, og turneringen starter kl. 10.00. Efter kampene tændes der op i 
grillen, og man bedes selv medbringe drikkevarer og mad, og så bliver der sørget for salat og 
flûtes. 

Turneringen er for seniorer og veteraner, og man kan tilmelde sig på opslag i klubhuset eller sende 
en mail til Marian og Torben på: martiangroenning@gmail.com. 

Sidste frist for tilmelding er d. 27. maj kl. 17.00 

Hyg-ind i nye klæder – Hyggemix (onsdag) 
Dragør Tennis arrangerer hyggemix 2 gange om ugen – arrangement er for alle seniorer og 
tennisniveau er underordnet.  
 
Lidt info: 
Tid: Hver onsdag kl. 13.00 – 15.00  
Antal deltagere: Min. 6 / max 12 på 2 baner 
Pris: 20 kr. pr. person 
Tilmelding: Halbooking (Senior sommerhold) 
 
Kontakt i tilfælde af spørgsmål: Felix (mobil 2236 3131) 
 
I tilfælde af dårligt vejr, og at minimum antal spillere ikke opnås, bliver aktiviteten aflyst og 
pengene returneret. 
 
Hyg-ind i nye klæder - Hyggemix (fredag) 
Hvem kan deltage: Alle seniorer uanset tennisniveau 
Tid: Hver fredag kl.18.00 – 21.00 
Antal deltagere: Min. 12 / max 18 på 3 baner 
Pris: 20 kr. pr. person 
Tilmelding: Halbooking (Senior sommerhold) 
Turneringsform: Der spilles 25 min ad gangen, og vinderen er spilleren med flest point. Der vil 
være såvel tema som præmie ved hvert arrangement. 
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Efter endt kamp vil der være fælles spisning. Klubben stiller grill til rådighed, men man bedes selv 
medbringe mad. Drikkevarer kan købes i klubben.  
 
Kontakt i tilfælde af spørgsmål: Felix (mobil 2236 3131) 
 
I tilfælde af dårligt vejr, og at minimum antal spillere ikke opnås, bliver aktiviteten aflyst og 
pengene returneret. 
 
Klubmesterskaber 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu – finalerne finder sted d. 8. og 9. september, men 
reserveweekenden d. 15. og 16. september.  
 
Generel information 
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan 
bestyrelsesmedlemmerne kontaktes på følgende mailadresser: 
 
Formand:  Jens Hollesen formand@dragoertennis.dk 
Næstformand: Steen Jørgensen naestformand@dragoertennis.dk 
Kasserer:  Per Henriksen kasserer@dragoertennis.dk 
Seniorformand: Jim Guldbrandsen seniorvet@dragoertennis.dk 
Ungdomsformand: Lone Remsted ungdom@dragoertennis.dk 
Sekretær:  Charlotte Thörring sekretaer@dragoertennis.dk 
Baneformand: Ole Jespersen olesther@pc.dk 
 
 

 


