Nyhedsbrev november 2019
Kære medlemmer,
Så er vi i fuld sving med indendørstræningen, og i stil med tidligere år er vi spredt ud over forskellige lokationer –
Hollænderhallen, Kongelundshallen, Nordstrandskolen og ProTreatment. Et puslespil af de større, når det kommer til
koordinering af program og trænere. Med efterårets ankomst er anlægget pr. 1. november lukket for vinteren. Vi
glæder os allerede nu til at åbne op for udendørssæsonen 2020 J
Indendørstræning 2019/2020
138 børn og voksne slider i øjeblikket ved den daglige træning. Nåede du ikke at få skrevet dig op og savner at svinge
ketcheren, så har du mulighed på følgende tidspunkter (tilmelding via halbooking):
Familietennis
Hollænderhallen, søndag, kl. 9-10
Ungdom (Skum)
Nordstrandskolen, onsdag, kl. 16-17
Nordstrandskolen, onsdag, kl. 17-18
Nordstrandskolen, onsdag, kl. 18-19
Ungdom (Grøn, Orange, Gul)
Hollænderhallen, søndag, kl. 10-11
Hollænderhallen, søndag, kl. 11-12
Hollænderhallen, onsdag, kl. 15-16
Hollænderhallen, torsdag, kl. 15-16
Hollænderhallen, torsdag, kl. 16-17
Seniorer
Kongelundshallen, onsdag, kl. 17.30 – 19.00
Kongelundshallen, søndag, kl. 17.30 – 19.00
Tematræning for senior/veteran
Vi gentager successen med sommerens tematræning og sætter fokus på:
Tematræning 1 – ALLE PLADSER OPTAGET:
Flugtninger, slagflugtninger og smash
Søndag 10. november kl. 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00
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
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Søndag d. 1. marts kl. 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00
Max antal spillere: 4
Tematræning 4:
Flugtninger, slagflugtninger og smash
Søndag d. 22. 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 som følger:
1. Log ind via halbooking og vælg ”Hold senior (vinter)” under ”MENU” i toppen
2. Under ”Vælg holdtype” (1) vælges ”Tematræning 2020” (2)
3. Scroll ned indtil du finder ”Tematræning 2020”
Screendump 1

Screendump 2

Indendørsbaner
Der er fortsat mulighed for at leje baner i Brøndby (Brøndby Tennis, Horsedammen 46, 2605 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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Træningslejr i Båstad
I september drog 15 glade og motiverede børn i alderen 9-15 år afsted til Båstad, hvor weekenden bød på
10 timers intensiv indendørstræning – kyndigt ledet af Søren Bäcklund og Tobias Schmidt. Trods den hårde
træning var der også tid til en gåtur ned til Centre Court i Båstad, hvor billedet er taget.
Det er 3. år i træk, at ungdomstruppen tager afsted – og fra Bestyrelsen (og i særdeleshed
ungdomsudvalget) skal lyde en stor tak til Søren og Tobias for en fremragende indsats samt til børnene for
disciplineret opførsel og træningsindsats.

Mallorca 2020
Drømmer du om varme og grus… så kom med til Mallorca i April 2020. Du kan læse mere på vores website:
http://dragoertennis.dk/mallorca-2020/ – men her lidt info:
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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. december 2019.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
10. november
Senior/Veteran: Tematræning 1
1. december
Juleskumturnering for ungdomsspillere
5. januar
Jule-/Nytårsturnering for senior/veteranspillere
19. januar
Senior/Veteran: Tematræning 2
1. marts
Senior/Veteran: Tematræning 3
22. marts
Senior/Veteran: Tematræning 4
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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