Nyhedsbrev april 2020
Kære medlemmer,
Udendørssæsonen banker på, og vi er vel alle ved at være mentalt klar til at tage hul på endnu en sæson på gruset. I
modsætning til andre år afhænger sæsonstart dog ikke udelukkende af, hvornår vejret tillader den årlige
forårsklargøring af banerne, men primært af Corona-situationen.
Selvom Mette Frederiksen i sidste uge luftede muligheden for en lempelse af det nuværende forbud, som forhindrer
os i at spille tennis, må vi i skrivende stund forholde os til det faktum, at vi reelt ikke ved, hvornår vi kan åbne
anlægget for sæson 2020.
Uanset om man har en sundhedsfaglig baggrund eller ej, kan de fleste af os nok udtænke forskellige scenarier for,
hvordan vi kan komme i gang på tennisbanen igen uden at smitterisikoen ”virker” voldsom: Vi kan åbne anlægget,
men holde klubhuset aflåst. Vi spiller kun single, og boldene berøres ikke med hænderne – dvs. man sætter boldene
i gang med ketcheren. Vi spiller udelukkende med familiemedlemmer for at ikke at udvide smittekæden etc. etc.
Realiteterne er dog, at en implementering af løsninger som ovenstående ikke er en beslutning, som vi bør eller kan
tage i Dragør Tennis. Vi retter os helt og aldeles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som for sportens
vedkommende fortolkes og kommunikeres af Dansk Idrætsforbund og Dansk Tennis Forbund. Dansk Tennis Forbund
er i løbende dialog med klubber over hele landet – også Dragør Tennis - og arbejder målrettet på i samarbejde med
Dansk Idrætsforbund at kunne kommunikere nye retningslinjer umiddelbart efter påske. Retningslinjer som skal
sikre, at vi kommer i gang så hurtigt og sikkert som muligt.
For at sikre at vi er klar, når vi får grønt lys, planlægger og kommunikerer vi klubbens aktiviteter, som vi plejer – og
tilretter og finpudser aktiviteterne, så snart vi ved mere. Hold derfor ekstra godt øje med nyhedsbreve, website og
facebook i den kommende tid!
Klargøring af banerne
Klargøringen af banerne er i fuld gang, og vi forventer spilleklare baner indenfor de næste par uger.
Træningsprogram for Seniorer og Ungdom
Vores omfattende træningsprogram ligger nu klar og byder på noget for alle aldre og niveauer. Vi håber, at mange
finder et hold, der passer dem og også i år har lyst til at forfine tennisteknikken.
For at imødekomme medlemmernes ”usikkerhed” ift træningens endelige format skal betalingen for træningen først
falde, når træningen går i gang. Vi opfordrer derfor alle medlemmer, som ønsker træning i år, til at melde sig til så
hurtigt som mulig.
For at få systemet til at afspejle ovenstående – dvs. vente med opkrævning - vil tilmeldingsproceduren i være lidt
anderledes. Således er det p.t. kun muligt at skrive sig på venteliste. Såsnart som der gives grønt lys for opstart, vil
ventelistepladsen blive aktiveret og anmodning og betaling tilsendt. Nuværende dato for træningsstart er den 27.
april 2020.
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Aktivitetsdag
Selvom anlægget som tidligere år trænger til en kærlig hånd af klubbens ihærdige medlemmer på aktivitetsdagen, så
ser vi os år nødsaget til at aflyse forårsistandsættelsen. Men hold øje med nyhedskanalerne – man ved jo aldrig, om
vi inviterer til en sommerlig aktivitetsdag.
Vores grønne læhegn hænger desværre ikke sig selv op, så vi håber meget, at frivillige vil give en hånd med, så snart
der gives grønt ”forsamlingslys” fra myndighederne. Hold derfor gerne øje med website, facebook, nyhedsbreve etc.
Standerhejsning
Standerhejsningen er fastsat til d. 19. april kl. 14.00. Det er på nuværende tidspunkt svært at forestille sig en
situation, hvor myndighederne blåstempler forsamling af 100+ mennesker om 14 dage, hvorfor vi må indstille os på
en aflysning. Hold øje med website, facebook, nyhedsbreve etc.
Tennissportens Dag
Inden vi overhovedet kom rigtig igang med at gøre reklame for tennissporten og Dragør Tennis, så blev det
landsdækkende initiativ, Tennissporten Dag desværre aflyst grundet COVID-19. Arrangementet var fastsat til at løbe
af stabelen d. 2. maj. Vi håber, at vi i løbet af sommeren kan gøre endnu ét nyt forsøg og afholde et åbent husarrangement for Dragørs borgere.
Sommercamps – for ungdom og seniorer
Vi afvikler vores populære sommercamps for ungdomsspillere i ugerne 27, 28 og 32 (se invitation på sidste side) – og
traditionen tro kan såvel medlemmer som ikke-medlemmer deltage.
I uge 27 og 28 udbyder vi specieltræning for seniorer, hvor man i stil med sidste år kan tilmelde sig 1-2-3 eller 4
gange træning.
Lukkeordning – vi har brug for din indsats!
Hvert år melder en stribe medlemmer sig til at give en hånd med ved at gå forbi klubben og lukke af for natten. Det
bliver ikke anderledes i år, så hvis du alligevel er ude for at lufte hunden og kan give en hånd med, så skriv til
sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig. Der er frit slag på alle hylder fra uge 18 til
uge 40.
Arbejdet er simpelt – og meget værdsat:
1. Man skriver sig op for én uge ad gangen (mandag – søndag)
2. Man kan godt være to om at dele en uge (men koordinerer dette selv)
3. Man kan desværre ikke blot melde sig til at tage én dag (det vil være for stort postyr med udlevering af
nøgler etc.)
4. Arbejdet er primært at lukke og slukke efter endt brug af baner
5. Som betaling udleveres 2 rør bolde
Banedommerkursus
Er tennisreglerne et mysterie for dig? Og kunne du tænke dig at få et grundlæggende regelkendskab? Så vil Dragør
Tennis gerne sende dig på kursus. Du skal blot være fyldt 15 år og have en tilknytning til klubben.
På banedommerkurset får du et grundlæggende regelkendskab og kan efterfølgende fungere som banedommer eller
assisterende turneringsleder i DTFs turneringer (og specielt ved Dragør Cup d. 20+21. juni J). Men du kan også bare
blive bedre klædt på, når du er med dit barn til turneringer.
Info om kurset:
Dato:
Sted:
Tilmelding:
Maks antal pladser:
Pris
Spørgsmål?

23. april kl. 18-22
Idrættens Hus, Brøndby
Pr. mail til sekretaer@dragoertennis.dk
10 stk.
Kr. 250, som dækkes af Dragør Tennis
Kontakt Charlotte Gottlieb Thörring på sekretaer@dragoertennis.dk
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Lidt datoer at skrive sig bag øret
27. april
1. træningsdag
16. maj
Division 2 (Damer) mod NTK
Liga 3 mod KB
23. maj
Division 2 (Herrer) mod Ledøje-Smørum
30. maj
Division 2 (Damer) mod Brøndby Strand
5. juni
Fødselsdagsturnering
19. – 21. juni
Dragør Cup
26. juni
Sidste træningsdag inden sommerferien
Uge 27
Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)
Specieltræning for seniorer
Uge 28
Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)
Specieltræning for seniorer
Uge 32
Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer)
19.-20. september
Klubmesterskaber, finaleweekend
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
Eva Thomsen
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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S MMER
TENNIS CAMP
- 2020 -

Så er vi på plads med vores sommercamps, som vi i sommeren 2020 afholder i
uge 27, 28 og 32. Vores camps er for såvel
medlemmer som ikke-medlemmer.
Hver camp er fra mandag-torsdag (kl. 10-15)
og vi laver masser af sjov, leg og tennis på
anlægget på Strandjægervej 31B.

Der er nu åbent for tilmelding – og har du lyst til at være med, så gør følgende:
Tilmelding til vores sommercamps som medlem
Tilmelding og betaling via LOG IND som du finder i øverste linie på vores hjemmeside.
Herefter kan du under “MENU” vælge “Sommercamps” og vælge den uge/de uger, der
passer dig bedst.
Tilmelding til vores sommercamps som IKKE medlem
Er du ikke medlem, kan du stadig deltage i vores sommercamps.
Gør som følger:
Gå til dragoertennis.halbooking.dk

PRISER:

MEDLEM
Kr. 875

IKKE-MEDLEM
Kr. 975

Scroll ned indtil du møder “Sommercamps (ikke-medlem)”
Udfylder formularen med dine informationer.
Evt.spørgsmål rettes til vores tennischef Søren Bäcklund på tennischef@dragoertennis.dk
Vi glæder os til at se jer!

www.dragoertennis.dk

