Nyhedsbrev maj 2019
Kære medlemmer,
Så er sæson 2019 vel i gang, og vejret har indtil videre vist sig fra sin kolde side. Det sætter dog ikke en stopper for
spil på banerne, hvor vi i år atter har stor opbakning til vores træningstilbud, og hvor holdkampene også er gået i
gang. Ca. 300 medlemmer deltager i træningen, og på turneringsfronten er vi repræsenteret ved følgende hold:
Senior:

1. hold: Division 2, DTF
3. hold: Liga 5, DTF
Double, kat. 3: Tennis Øst

2. hold: Liga 3, DTF
Serie 4: Tennis Øst
Veteran 50+: Tennis Øst

Ungdom:

U10: Tennis Øst
U14: Tennis Øst

2 x U12: Tennis Øst
U16: Tennis Øst

Vi prøver at informere om hjemmekampe på såvel FB som website, så kig gerne forbi og se lidt god tennis.
Lidt øvrige nyheder:
Tennissportens Dag
Var en stor succes og der var ca. 35-40 mennesker i alle aldre, som kiggede forbi og havde et par fornøjelige timer.
Arrangementet kastede lidt nye medlemmer af sig, og det kan dermed konkluderes, at jo mere vi får udbredt
arrangementet og åbnet vores døre, jo bedre er vi til at få vækstet klubben. Stor tak til Magnus, Liva og Emma, som
styrede slagets gang.
Medlemsundersøgelse
Medlemsundersøgelse er nu afsluttet, og 80 medlemmer benyttede sig af lejligheden til at ”komme til orde”.
Bestyrelsen vil nu dykke ned i tallene og hurtigst muligt formidle resultaterne heraf.
Lukkeordning
Tak til alle som har meldt sig – vi har kun problemer i uge 29 og 30. Skriv gerne til sekretaer@dragoertennis.dk, hvis
du kan give en hånd med.
Fødselsdagsturnering
I år fylder klubben 93, og det skal sædvanen tro fejres d. 5. juni med en fødselsdagsturnering. Man kan tilmelde sig
via opslag i klubhuset eller ved at sende mail til Marian Grønning på mariangroenning@gmail.com.
På dagen inddeles man i hold og spiller double på kryds og tværs, indtil en vinder er fundet. Efter endt turnering
tændes der op i grillen, så medbring egne drikkevarer og kød. Der sørges for salat og flûtes.
Arrangementet er primært for seniorer og veteraner, og tennisniveau er ligegyldigt. Tilmeldingsfrist er d. 27. maj.
Sommercamps
Finder i år sted i uge 27, 28 og 32. Det er for alle ungdomsspillere – medlemmer som ikke-medlemmer. Så det er en
god chance for at invitere naboen, fætteren fra Jylland eller kusinen fra Bornholm med på en aktiv ”ferie”. Tilmeld
jer gerne allerede i dag via halbooking J
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Lidt datoer at skrive sig bag øret
26. maj kl. 16-18

1. juni
1. juni
2. juni
2. juni
2. juni
20. juni

Tematræning for seniorer (Serv og returnering af serv)
Tilmelding via halbooking
Der vises god tennis på anlægget:
Division 2 mod Greve
Liga 5 mod Herlev
U10 mod HIK
U14 mod ATK
U16 mod Holte
Double, kat. 3 mod Greve
Kig forbi anlægget og hep på vores spillere… der vil garanteret være kaffe på kanden.

5. juni

Dragør Tennis Fødselsdagsturnering

8. juni

Daycamp for alle ungdomsspillere
Sjov og spil på banerne – efterfulgt af gang i grillen og pølser.
Tilmelding via halbooking

16. juni

Tematræning for seniorer (Flugtning, slagflugtning og stopbolde)
Tilmelding via halbooking

21. – 23. juni

Dragør Cup

30. juni

Sidste træningsdag inden sommerferien

Uge 27+28+32

Sommercamps
For alle ungdomsspillere – medlemmer som ikke medlemmer.

5.+6.+7.+8. august

”Træningslejr” for alle seniorer
Ekstra træningspas til dem, som skal pudse formen af eller lære mere. Tilmelding via
halbooking.

12. august

Første træningsdag efter sommerferien

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:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Steen Jørgensen
Kerstin Gormsen
Jim Guldbrandsen
Jeppe Vestentoft
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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