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Nyhedsbrev december 2019 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er året ved at rinde ud og fra Bestyrelsen skal lyde et ”Glædelig jul & Godt nytår” til medlemmer, trænere,  
banemænd, holdkaptajner, kagebagere, sponsorer og ja, øvrige frivillige, som er med til at få hjulene til at dreje rundt.  
Vi glæder os til at se jer i 2020! 
 
Kontingent 2020 
Bestyrelsen er i gang med at forberede opkrævning af kontingent 2020, og der skal lyde en stor opfordring til alle 
vores medlemmer om at få registreret deres betalingskort på deres profil i Halbooking. Således vil kontingentet 2020 
automatisk blive trukket den 1. februar 2020. 
 
De, som ikke ønsker at registrere deres betalingskort, vil få tilsendt girokort på kontingent samt 50 kr. i servicegebyr. 
Dette udsendes ultimo januar 2020 til betaling 1. februar.  
 
Kontingentsatserne vil i 2020 være som følger (uændret fra 2019) – og kontingent vil være gældende i perioden 1/1-
2020 – 31/12-2020: 
 
Ungdomsmedlem under 19 år koster 800 kr. 
Ungsenior over 19 år og under 25 år koster 1.050 kr. 
Senior over 25 år koster 1.400 kr. 
Passivt medlem koster 125 kr. 
 
For nye medlemmer vil der automatisk blive tilskrevet et indmeldelsesgebyr på kr. 100. 

I udendørssæsonen 2020 vil et kontingent nr. 2 prisfastsættes som et alm. kontingent. Såfremt du ønsker at tegne et 
af disse, så send følgende information til sekretaer@dragoertennis.dk eller kasserer@dragoertennis.dk : 
 
Nuværende medlemsnummer 
For- og efternavn 
Adresse 
Fødselsdato 

Et tillægskontingent er forudsat et aktivt medlemsskab. 

Ønsker du at tilmelde dit betalingskort, så gør som følger: 

1. Gå til www.dragoertennis.dk 
2. Vælg ”login” i øverste højre hjørne 
3. Login med dit medlemsnummer og adgangskode 
4. Under dit navn i topmenuen, vælger du ”Din forside” 
5. Og her skulle du gerne kunne vælge ”Registrér dit betalingskort” (se screen dump nedenfor) 
6. Husk også at opdatér dit betalingskort, såfremt du i årets løb har modtaget nyt 
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Til vigtig information vedr. kontingentet 2020: 

1. Hvis man ønsker at booke træning eller baneleje i 2020 allerede nu, skal man først betale sit kontingent for 
2020. Der er nu åbnet op for denne mulighed. 

2. Hvis man vil undgå et gebyr i forbindelse med fremsendelse af girokort, skal man have registreret sit 
betalingskort inden d. 22/1 kl. 18. 

3. Gebyr for girokort er 50 kr., og gebyr ved tilmelding til BetalingsService er kr. 25. Betaling med automatisk træk 
på betalingskort er gratis. 
 

Tematræning for senior/veteran 
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. 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 
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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. 
 

 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
19. januar  Senior/Veteran: Tematræning 2 
25. februar kl. 19.00 Generalforsamling, Hollænderhallen 
1. marts  Senior/Veteran: Tematræning 3 
22. marts  Senior/Veteran: Tematræning 4 
2. maj  Tennissportens Dag 
 
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 


