Nyhedsbrev september 2019
Kære medlemmer,
Udendørssæsonen synger på absolut sidste vers, og sidste træningsdag er d. 22. september. Med efterårets ankomst
er det også blevet mørkere og derfor er der lidt ændringer i seniortræningen:
Uge 37: Normal træning
Uge 38: Alle møder ind kl. 18.00
Søndag d. 15. september kl. 16-18: Ekstra træning for de spillere, som normalt træner tirsdage og torsdage kl. 19.30
– 21.00.
Klubmesterskaberne (ungdom/senior/veteran)
Finalisterne er ved at være fundet, men inden finaleprogrammet offentliggøres skal også de sidste
kombinationsmuligheder på plads. Finaleprogrammet offentliggøres på websitet, men vi kan allerede nu løfte sløret
for, at der spilles lørdag d. 14. og søndag d. 15. september - hver dag fra ca. 10.30 – 16.30. Finalerne i
ungdomsrækkerne er fastsat til lørdag d. 14.
Ca. kl. 12.30 vil der blive serveret frokost, og ønsker man at spise med, så skal man skrive sig på de tilmeldingslister,
der hænger i klubhuset. Det koster 100 kr. pr. madbillet og børn under 12 spiser gratis med (men skal stadig skrives
på). Tilmeldingen er bindende, og sidste frist for tilmelding er mandag d. 9/9.
Som tidligere annonceret, så koster det i år 50 kr. pr. række, man deltager i (senior/veteran). Pengene bruges til at
dække udgifter til præmierne. Såfremt du endnu ikke har betalt, så hermed en opfordring til at betale via MobilPay
71737, og skriv gerne ”KM 2019” i kommentarfeltet.
Til alle nye medlemmer af Dragør Tennis: Klubmesterskabsfinalen er vores ”grand finale”. Alle er velkomne til at
kigge forbi og se lidt god tennis. Der er altid kaffe på kanden, og hvis nedenstående lykkes, så er der også kage J
Kager søges
Har du lyst til at donere en kage eller 2 til finaleweekenden, så skriv endelig til sekretaer@dragoertennis.dk. P.t har
vi modtaget tilsagn om 1 kage lørdag og 1 kage søndag. Mon der er flere som har lyst til bage? Lad os endelig høre
fra jer, så vi kan få skabt de bedst rammer for weekenden.
Indendørstræning 2019/2020
Så er træningsprogrammet på plads, og som alle andre forudgående år uden en hal, så er udbuddet desværre
begrænset. Vi træner i år i ALT, Vallensbæk, ProTreatment, Kongelundshallen og Hollænderhallen.
Du tilmelder dig træningen ved at logge ind i halbooking og under menu vælge ”Hold ungdom (vinter)” eller ”Hold
senior (vinter)”. Al tilmelding er forudsat aktivt medlemskab af Dragør Tennis.
I forbindelse med ungdomstræningen skal der lyde en stor tak til ProTreatment, som atter i år udviser fleksibilitet,
når det angår muligheden for at få vores træningsprogram til at hænge sammen, og ligeledes en stor tak for at stille
en fysisk træner til rådighed, som vinteren igennem skal skabe det bedste fysiske fundament blandt bobler-gruppen.
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Indendørsbaner
Der er fortsat mulighed for at leje baner på følgende dage og lokationer:
Kongelundshallen, torsdage, kl. 18-19
Hollænderhallen, lørdage, kl. 8.00-9.30
Hollænderhallen, søndage, kl. 8.00-9.00
Brøndby, søndage, kl. 9.00-10.00 / 10.00 – 11.00 / 11.00 – 12.00
Du køber banerne via halbooking (Hold senior (vinter)), og kan bookes af såvel seniorer som ungdomsspillere med et
aktivt medlemskab af Dragør Tennis.
Mallorca 2020
Traditionen tro tager vi også i 2020 til Mallorca på træningslejr. Du kan læse mere på vores website:
http://dragoertennis.dk/mallorca-2020/ – 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
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
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
Lidt datoer at skrive sig bag øret
14. + 15. september
FINALE - Klubmesterskaberne
22. september
Sidste træning udendørs
29. september
Først træning indendørs
1. december
Juleskumturnering for ungdomsspillerne
Generel information
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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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