Nyhedsbrev august 2019
Kære medlemmer,
Udendørssæsonen er i fuld sving, og mange af vores medlemmer har holdt formen ved lige sommeren over.
Holdtræningen har holdt sommerferie, men den 12. august går vi atter i gang. Velkommen tilbage i træningstøjet!
Et nyhedsbrev af de længere – en skøn blanding af vigtige informationer, datoer og gengivelser af nyheder fra
www.dragoertennis.dk (som man altid bør orientere sig på J):
Klubmesterskaberne (senior/veteran)
Listerne er lagt frem og sidste frist for tilmelding er d. 31/7. Skulle du have misset den (eller er dette nyhedsbrev
ankommet senere), så send fluks en mail til sekretaer@dragoertennis.dk med info om række(r), navn,
medlemsnummer, mobil og mailadresse.
Dit niveau er ikke vigtigt for at deltage i klubmesterskaberne. Der er forskellige niveauer og generelt set er tiltaget
socialt baseret, således at man møder flere klubkammerater, får nogle gode kampe og forhåbentlig møder nye
hitting partners. Der er dog et par regler, som skal overholdes - bl.a. så kan man ikke stille op, hvis man i
indeværende år har repræsenteret en anden klub i holdturneringer eller individuelle turneringer. Men dette og
meget mere kan du læse mere om i vores klubmesterskabsreglement, som ligger på websitet:
http://dragoertennis.dk/om-os/vedtaegter/
Info vedr. klubmesterskaber for ungdommen vil blive sendt rundt til ungdomsspillerne primo august.
Nyt kontingent og 3-timers regel
For at sikre den vigtige balance mellem hvor hyppigt man som medlem ønsker at spille, antallet af tilgængelige baner
og antallet af aktive medlemmer, har vi i alle år haft en regel om at man som medlem kan booke én banetime ad
gangen. En banetime bookes med to navne/numre – uanset hvor mange man spiller på banen. De to spillere, som
har booket banetimen, er de to spillere som skal benytte banetimen. Ønsker de to spillere at spille double, kan de
frit invitere to yderligere spillere (eller flere) – uden at disse skal benytter deres navne/numre i bookingsystemet.
Fire doublespillere kan således booke to banetimer i træk, ved at benytte to navne/numre ad to omgange.
Ovenstående betyder samtidig, at man ikke kan låne et navn/nummer fra fx et inaktivt familiemedlem, en bortrejst
nabo, eller en skadet holdkammerat. Står man og mangler et navn/nummer for at kunne booke en banetime, har
man mulighed for at købe en gæstetime – det koster kr. 75 og kan bookes/betales via halbooking.
Hvis vi anerkender den grundlæggende præmis om, at vi ikke har tilstrækkeligt med baner til rådighed til, at man
som medlem kan booke flere banetimer ad gangen, så bør ovenstående regler give god mening. De understøtter en
positiv og fair klubånd, hvor vi sikrer at flest mulige medlemmer har mulighed for at få glæde af deres medlemsskab.
Vi anerkender imidlertid at der er et ønske, hos nogle særligt energiske medlemmer, om at kunne booke to
banetimer ad gangen. Selvom man kan argumentere for at det strider imod den nævnte klubånd, vil vi gerne
tilgodese disse medlemmers ønske – uden at legitimere ukontrolleret brug af andre medlemmers navne/numre. Det
gør vi ved at tilbyde, at man kan købe et tillægskontingent i sit eget navn – et medlemsskab (alm kontingent) som
åbner op for yderligere et medlemsnummer. Hvis man, mod forventning, allerede har købt et 2019 medlemsskab til
en inaktiv ægtefælle, onkel eller chef, for at kunne benytte deres navn/nummer, kan man kontakte kassereren for at
konvertere det nævnte medlemsskab til et tillægskontingent.
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Tillægskontingentet koster kr. 905 for indeværende udendørssæson (seniorer), kr. 680 (ungsenior) og kr. 515
(ungdom). Der er reguleret for antal dage tilbage i udendørssæsonen.
I sæsonen 2020 vil et kontingent nr. 2 prisfastsættes som et alm. kontingent. Et tillægskontingent opnås ved at
sende mail til sekretaer@dragoertennis.dk eller kasserer@dragoertennis.dk med følgende info: Nuværende
medlemsnummer, for- og efternavn, adresse, fødselsdato
Tilbuddet gælder såvel ungdom som seniorer og veteraner og er forudsat et aktivt medlemsskab.
3-timers-reglen
Med ønsket om at have en aktiv klub med aktive medemmer, har det gennem længere tid været muligt at have 2
bookinger på sit medlemsnummer. Lidt forklaring og indsigt:
3-timers-reglen går i sin enkelhed ud på, at omend man har brugt sit nummer til en fremtidig reservation, så kan
man få lov at booke en time indenfor en tidshorisont på 3 timer. Der er med andre ord lagt op til impulsivt spil på
banerne. Eneste ulempe er p.t. at denne form for booking kun kan foregå via skærmen i klubben (vi arbejder på
højtryk på at få Globusdata til at lave en ny løsning).
Afbooking af bane
Vær en god ”klub-kollega” og afmeld din bane, såfremt du bliver forhindret eller ikke ønsker at benytte den. Det vil
være værdsat af mange.
Trænerkapacitet
I forsommeren har vi desværre været udfordret på trænerfronten, men Bestyrelsen og specielt cheftræner, Søren
Bäcklund har arbejdet intenst på at finde flere kvalificerede trænere, således at vi kan beholde den høje intensitet og
kvalitet på træningen, som Dragør Tennis ønsker at stå for. Det skal i den sammenhæng lyde en stor tak til de
løstrænere, som er trådt til med minutters varsel for at give en hånd med.
Sommercamps - Ungdom
Ungdommen har igen i år gennemført sommercamps med stor succes. I skrivende stund er der 126 børn tilmeldt (82
medlemmer og 44 ikke-medlemmer), og der har været liv og glade dage på anlægget.
Der er stadig ledige pladser til den camp, som finder sted i uge 32 (5. – 8. august, kl. 10-15). Tilmelding via
halbooking.
Sommercamps – Senior / Veteran
Stirrer du misundeligt ind over nettet mod ungdommens sommeraktiviteter, så fortvivl ikke. Der er i uge 32
mulighed for alle seniorer og veteraner at tilmelde sig ekstra træning. Det er lige meget, om du er øvet eller
nybegynder; alle kan få noget ud af at svinge ketcheren under kyndig vejledning fra vores trænerteam. Det udbydes
mandag-torsdag – og man kan enten tilmelde sig alle 4 dage eller blot en enkelt dag. Træningen vil være kl. 17.30 –
19.30 og koster 150 kr. pr. gang. Tilmelding via halbooking.
Netrullerne / Wildcards / Krudtuglerne – Doublespil for alle
Dragør Tennis har oprettet 3 nye tennisgrupper, der spiller søndag eftermiddage kl. 15 – 17. Formålet er, at man på
denne måde finder mange andre at spille med, i stedet for man måske altid spiller med den/de samme.
Du tilmelder dig ved at sende en mail til den gruppe, du ønsker at deltage i. Herefter modtager du en mail fra
gruppen med et link til DOODLE. Her går du ind og tilmelder dig den/de dage du har lyst at spille.
Du skal tilmelde dig senest lørdagen inden kl. 16, såfremt du ønsker at spille dagen efter (om søndagen).
Såfremt du efter kl. 16 om lørdagen bliver forhindret i at spille, er DU forpligtet til at skaffe en afløser.
Netrullerne – mænd
Denne gruppe er for mænd/motionister (ikke A-spillere), niveau: øvede eller meget øvede.
Tilmelding: netrullerne@tennisboldene.dk
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Wildcardene – kvinder
Denne gruppe er for kvinder/motionister (ikke A-spillere), niveau: øvede eller meget øvede.
Tilmelding: wildcardene@tennisboldene.dk
Krudtuglerne – mænd og kvinder
Denne gruppe er for mænd og kvinder/motionister (ikke A-spillere), niveau: letøvede eller øvede.
Tilmelding: krudtuglerne@tennisboldene.dk
For alle tre grupper gælder det, at det primært spilles doubler, men afhængigt af antallet evt. også singler
Mallorca 2020
Der blev fundet frivillige hænder til at arrangere turen, og du kan allerede nu læse mere på vores website – men her
lidt info:
Periode: 11. april – 18. april 2020
Rejsearrangør: Bravo Tours
Destination: Mallorca
Hotel: Hotel Son Caliu (4*, Palma Nova)
Træning: 14 timer fordelt på formiddags- og/eller eftermiddagspas
Træningssted: Sporting Tennis Club
Antal deltagere: Min. 24/max. 28
Ansvarlig træner: Søren Bäcklund
Tilmelding: Via Halbooking OG ved henvendelse til Bravo Tours senest 1. oktober 2019
Lidt datoer at skrive sig bag øret
10. august
10. august
14. august
17. august
17. august
18. august
18. august
18. august
21. august
24. august
24. august
25. august
25. august

Der vises god tennis på anlægget:
Liga 3 mod Rødovre
Liga 5 mod Bagsværd
Serie 4 mod ATK
VET 50+ mod Rødovre
Liga 3 mod KB
U14 mod AB
U12 mod KFUM
U10 mod KB
Serie 4 mod B93
Division 2 mod Roskilde
VET 50+ mod Taarbæk
U12 mod KB
U12 mod HIK
Kig forbi anlægget og hep på vores spillere… der vil garanteret være kaffe på kanden.

Uge 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.
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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

4

