
Formandsberetning fra Ungdomsudvalget 2019  

Ungdomsafdelingen har haft et af de bedste år nogensinde. Vi er i alt 184 børn og antallet er igen steget 
blandt de yngste, som igen i år udgør den største gruppe.  

For første gang blev sommertræningen tilbudt som tennisskole for, at tilbyde en mere målrettet træning til 
børnene, hvilket blev velmodtaget. Anlægget har denne sommer været fyldt med tennisglade børn, om det 
har være træning eller sommercamps.  

Det gode vejr og vores dedikeret trænerteam skabte de optimale rammer for vores 3 ugers sommercamp, 
som slog alle rekorder ifht. deltagerantal. Der har på de 3 uger deltaget 144 børn, hvoraf 1/3 ikke var 
medlemmer. En kæmpe succes med mange positive tilbagemeldinger.  

Vintertræningen er som tidligere år foregået i Hollænderhallen, Dragør Skole Nord og for boblerne primært 
i ProTreatmenthallen, og cheftræner Søren og hans stab har givet børnene den bedste træning taget 
forhold og tidspunkt i betragtning.  

I sommeren stillede vi i 5 rækker fra U10 – U16. Vores U14-drenge deltog i A-rækken, og spillede sig til en 
super flot 3. plads ved sjællandsmesterskaberne med spillerne Oliver Lauritsen, Christian Holte, Oliver 
Dehn-Christoffersen, Emil Remsted og August Homark Hansen.  

I vintersæsonen har vi stillet med 3 hold. Stort tak til vores holdkaptajner, Siska Mawarsari, Søren Søgaard, 
Niels-Henrik Bjørn 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 12 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 der blev 
blandt juniorerne fundet nye klubmestre.  

Årets klubmester blev: 
U8 – Madeline Dehn-Christoffersen                                                                                                                            
U10 – Sebastian Lauritsen 
U12 – Asta Jørgensen                                                                                                                                                     
U14 – Emma Unnesholm 
U14 – Emil Remsted  

Den gode træning har afstedkommet at Dragør Tennis i dag er repræsenteret i U10-Sølv med Sebastian 
Lauritsen og U12 drenge-Top20 med Emil Remsted i henhold til DTF’s rangliste. Stor deltagelse til Tennis 
Øst Mesterskaberne både ind og ude, hvor Oliver Lauritsen og Oliver Dehn-Christoffersen vand guld i 
double.  

Det har generelt været et rigtig godt tennis år med mange gode arrangementer såsom tennissportensdag, 
sommercamps, fællesture med holdene, daycamp og træningslejr for boblerne til Båstad. Vores 
tilbagevendende juleturneringen havde stor deltagelse af mange børn der spillede med et familiemedlem. 



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.  

Tak til dem som har givet en hånd med i løbet af året, og en speciel stor tak til Jeanette Søgaard for en stor 
indsats i ungdomsudvalget.  

 


