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Nyhedsbrev april 2019 
 
Kære medlemmer, 
 
Søndag d. 28. april har vi Standerhejsning kl. 14.00 – og officielt betyder det så, at banerne er åbne. Standerhejsning 
er en gammel tradition, hvor klubbens medlemmer – unge som gamle; aktive som passive; elite som motionist 
mødes efter en lang vinter - hilser på hinanden; hører nyt fra bestyrelsen; får lidt at spise og ser vimplen stryge til 
tops. Sæson nr. 93 skydes med andre ord i gang.  
 
Lidt øvrige nyheder: 
 
Medlemsundersøgelse 
Som fortalt i marts’ nyhedsbrev så skal der gennemføres en medlemsundersøgelse, som tager afsæt i de forslag, der 
blev stillet til Generalforsamlingen. Denne undersøgelse er nu blevet udfærdiget – og ved hjælp af nedenstående 
link, håber vi, at så mange af vores medlemmer som muligt vil give deres mening til kende. Deadline for deltagelse i 
undersøgelsen er søndag d. 12. maj, hvorefter data vil blive bearbejdet. 
 
LINK til medlemsundersøgelse: 
https://da.surveymonkey.com/r/BWJ6DVV 
 
Ny ungdomsformand 
Lone Remsted har givet stafetten videre til Jeppe Vestentoft, som er tiltrådt som ny formand for ungdomsudvalget. 
Jeppe flankeres i det daglige arbejde af Søren Søgaard, Lasse Lyngbo, Claes Block Clevin og Jeanette Søgaard.  
 
Bestyrelsen vil gerne takke Lone for den ihærdige indsats, hun har ydet for hele ungdomstruppen i Dragør Tennis. Og 
så skal der naturligvis lyde et stort VELKOMMEN til Jeppe og udvalg.  
 
Tilmelding til sommertræning 
Det er i skrivende stund 250 tilmeldinger til vores træning. Enkelte hold har stadig ledige pladser… så kunne du 
tænke dig at være med, så er det absolut sidste udkald.  
 
Lukkeordning 
Hvert år er der en stribe af vores medlemmer, som melder sig frivilligt til at gå forbi klubben og lukke af for natten. 
Det bliver ikke anderledes i år, så hvis du alligevel er ude for at lufte hunden og kan give en hånd med, så skriv til 
sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig. Vi mangler desværre stadig at få besat 
følgende uger: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33 og 37.  
 
Arbejdet er simpelt – men værdsat: 

1. Man skriver sig op for én uge ad gangen (mandag – søndag) 
2. Man kan godt være to om at dele en uge (men koordinerer dette selv) 
3. Man kan desværre ikke blot melde sig til at tage én dag (det vil være for stort postyr med udlevering af 

nøgler etc.) 
4. Arbejdet er primært at lukke og slukke efter endt brug af baner 
5. Som betaling udleveres 2 rør bolde 
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Lidt datoer at skrive sig bag øret 
 
29. april  1. træningsdag 
 
4. maj, kl. 11-13 Tennissportens Dag 

I er vores bedste ambassadører, spred budskabet blandt venner og bekendte - at der er 
åbent hus og man kan høre mere om vores klub og træningen og slå et på slag på 
gruset. 
 
Der vises god tennis på anlægget: 

11. maj   Division 2 mod KTK 
11. maj  Liga 3 mod Køge 
12. maj  U12 mod Sundby 
12. maj  U10 mod B93 
12. maj  U12 mod Holte 
23. maj  Senior Kat. 3 mod Skovshoved 
25. maj  Vet. 50+ mod Roskilde 
26. maj  U16 mod B93 
26. maj  U14 mod B93 
27. maj  Senior Serie 4 mod Skovshoved 
 
  Kig forbi anlægget og hep på vores spillere… der vil garanteret være kaffe på kanden.  
 
5. juni  Dragør Tennis Fødselsdagsturnering 
 
21. – 23. juni  Dragør Cup 

  
Uge 27+28+32  Sommercamps 
  For alle ungdomsspillere – medlemmer som ikke medlemmer.  

 
14. + 15. september Klubmesterskaberne 

Grundet chance for slutspil i holdturneringerne vil Finaleweekenden bliver afholdt i 
denne weekend.  

 
Generel information 
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan bestyrelsesmedlemmerne 
kontaktes på følgende mailadresser: 
 
Formand:  Joakim Thörring formand@dragoertennis.dk 
Næstformand:  Steen Jørgensen naestformand@dragoertennis.dk 
Kasserer:  Kerstin Gormsen kasserer@dragoertennis.dk 
Seniorformand: Jim Guldbrandsen senior@dragoertennis.dk 
Ungdomsformand: Jeppe Vestentoft ungdom@dragoertennis.dk 
Baneformand:  Ole Jespersen  bane@dragoertennis.dk 
Bestyrelsesmedlem: Patrick Ørngreen bestyrelse01@dragoertennis.dk 
Sekretær:  Charlotte Thörring sekretaer@dragoertennis.dk 
 


