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Nyhedsbrev september 2019 
 
Kære medlemmer, 
 
Søndag d. 22. september trænede vi for sidste gang udendørs. Det har været en fin udendørssæson, men efteråret 
og regnen er kommet hurtigt. Forhåbentlig vil der komme solskinstimer, og dermed vil banerne også være åbne. Når 
kulden sætter ind, vil banerne blive lukket gradvist ned. Så er der intet net på banen (og er banen lukket på 
halbooking), ja så kan man ikke spille.  
 
På et tidspunkt vil klubhuset blive låst af, men mere herom senere.  
 
Imponerende resultater af Dragør Tennis’ ungdom 
Ungdomsholdene har afsluttet holdudendørsturneringen med usædvanligt flotte resultater. I Tennis Øst B-rækken 
vandt Dragør Tennis guld hos U12, mens klubbens U16-hold fik sølv. Det er første gang, at Dragør Tennis har fået så 
fine resultater, og det vidner om det store arbejde klubben i de seneste år har lagt i ungdomsafdelingen.  

Til info, så dækker Tennis Øst alle hold øst for Storebælt.  

 

 
 
 
Billedet til venstre: U16 holdet bestod i slutspillet af: Clara Storm Ankerstjerne, Christian Holte, Oliver Dehn-Christoffersen og 
Rasmus Torp Vestentoft. I puljespillet har Johanna Drøidal og Oliver Lauritsen også spillet for holdet. 
 
Billedet til højre: U12-holdet bestod i slutspillet af: Gustav Blok Clevin, Sebastian Lauritsen, Tristan Elliot Deibjerg og Mathilde 
Brinkgaard. I puljespillet har Mille Brinkgaard og Bastian Lyngbo også spillet.  
 
Klubmesterskaberne (ungdom/senior/veteran) 
Vi havde en superhyggelig finaleweekend, hvor der blev kæmpet bravt om førstepladserne. Du kan læse, hvem som 
løb med æren på vores website og der skal herfra lyde et STORT tillykke til vinderne – og finalisterne generelt.  
 
Se hvem som vandt hér: http://dragoertennis.dk/klubmestre-2019/ 
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Der skal lyde en stor tak til alle, som troppede op og var med til at danne rammerne; til Gitte Maibirk for levering af 
mad; til kagebagerne, til Charlotte R, East of Copenhagen og Dragør Bio for at være behjælpelig med præmierne og 
til Ole & Esther for at styre slagets gang fra klubhuset. Også en stor tak til Madam B Kaffe, som gjorde det hele lidt 
mere velsmagende (ikke et ondt ord om kaffen i klubhuset ;-). 
 
Indendørstræning 2019/2020 
Vi starter mandag d. 29. september på vores indendørsprogram. Vi håber, at mange har lyst til at være med! Du kan 
tilmelde dig via halbooking (vælg ”Menu” i toppen og herefter ”Hold Ungdom (Vinter)” eller ”Hold Senior (Vinter)”): 
 

 
 
 
Familietennis 
Vi skal gøre opmærksom på, at vi også indendørs har familietennis på programmet hver søndag kl. 9-10. Så måske er 
lillebror/-søster blevet stor nok til at deltage i morskaben? Familietennis giver de 3-5 årige mulighed for at lege sig til 
en forhåbentlig lang tenniskarriere. Konceptet er, at barnet meldes til – men så frit kan vælge om det er mor, far 
eller bedsteforældre, der går med på banen til en fornøjelig time. For at deltage i dette initiativ er det ikke en 
forudsætning, at du er medlem af tennisklubben. Du kan tilmelde dig hér: 
https://dragoertennis.halbooking.dk/newlook/proc_liste.asp 
 
Tematræning for senior/veteran 
Vi gentager successen med sommerens tematræning og sætter fokus på: 
 
Tematræning 1: 
Flugtninger, slagflugtninger og smash 
Søndag 10. november kl. 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00 
Max antal spillere: 4 
 
Tematræning 2: 
Serv og retur 
Søndag d. 19. januar kl. 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00 
Max antal spillere: 4 
 
Tematræning 3: 
Stopbolde og angrebsslag 
Søndag d. 15. marts kl. 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00 
Max antal spillere: 4 
 
Træningen finder alle gange sted i Brøndby; prisen er 125 kr. pr. gang – og du tilmelder dig hér: 
https://dragoertennis.halbooking.dk/newlook/proc_liste.asp 
 
Indendørsbaner 
Der er fortsat mulighed for at leje baner i Brøndby – på ”søndags-basis”. Det vil sige, at du kan købe enkeltstående 
søndage fra enten 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00. Kr. 175 pr. timeslot og du booker banen via halbooking – husk at 
skift til ”Indendørs Baner” i øverste venstre hjørne. 
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Mallorca 2020 
Absolut sidste udkald for at komme med….. 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 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
29. september  Først træning indendørs 
10. november  Senior/Veteran: Tematræning 1 
19. januar  Senior/Veteran: Tematræning 2 
15. marts  Senior/Veteran: Tematræning 3 
1. december  Juleskumturnering for ungdomsspillerne 
 
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 
 


