
Formandens beretning, 2019 
Havde Trump været formand for Dragør Tennis, ville denne beretning formentlig have startet med 
”Winning, winning, winning”.   
 
Og det HAR været et rigtigt godt år for Dragør Tennis. 
Antallet af medlemmer ligger fortsat stabilt rundt de 500. Afhængig af hvordan vi opgør tallene - 
ind/udmeldelser ift sæsonstart i maj - kan vi ligefrem argumentere for at vi har haft en fin fremgang. 
Medlemsdemografien i klubben viser en stor, og voksende, ungdomsafdeling, mindre ungsenior-, og 
seniorafdeling, og en stor veteranafdeling! Som klub er det vigtigt at vi forholder os til vores 
demografi, både når vi evaluerer vores eksisterende aktivitetsudbud, og når vi planlægger nye 
aktiviteter for at tilgodese specifikke medlemsgrupper - eller tiltrække nye medlemmer. 
 
Klubbens økonomi er særdeles sund og rask! Vi kom ud af 2019 med et overskud på hele 92 K dkk! Et 
tal som oven i købet er reduceret med -134 K dkk pga en frivillig ændring af vores 
regnskabsprincipper. Det gode resultat skyldes i korte træk, en stor tilslutning til klubbens 
træningstilbud, samt en grundig fokus og opfølgning på omkostningerne. Klubbens likviditet er 
markant forbedret ift sidste år, hvilket primært skyldes det forbedrede driftsresultat. Vi gik ud af 2019 
med 515 K dkk i banken, og bør dermed have tilstrækkelig likviditet til vores planlagte aktiviteter i 
2020. Et kæmpe tak til klubbens frivillige, og ansatte, som alle har udvist stor ansvarsfølelse for at 
sikre en sund økonomi. Et specielt økonomi-tak skal lyde til Kerstin Gormsen, der som ny kasserer har 
knoklet på for at overtage det vigtige ansvar. Kerstin har desværre, af tidsmæssige årsager, set sig 
nødsaget til at trække sig fra posten som kasserer. Vi er derfor på udkig efter en ny kasserer til DT.   
 
Ungdomsafdelingen, der må betragtes som klubbens kronjuvel, har haft endnu et meget positivt år, 
med medlemstilgang, mange gode aktiviteter og flotte sportslige resultater. Ungdomsafdelingen har 
nu passeret de 200 børn, og antallet er igen steget blandt de yngste, som igen i år udgør den største 
gruppe. Det er meget glædeligt, og noget at bygge videre på. Vores spændende tilbud til de yngste i 
form af Familietennis konceptet er for alvor ved at tage form, og vi har store forventninger til denne 
aktivitet i de kommende år. Kombinationen af god og udfordrende træning, og en virkelig positiv 
social stemning omkring juniorerne, har haft en stor betydning for såvel tilgang og fastholdelse af 
juniorerne, som de gode sportslige resultater. Sommeren bød igen i år på 3 ugers sommercamp med 
træning til børnene - både klubbens egne medlemmer og interesserede børn udefra. Der var en flot 
deltagelse, med 130 børn fordelt på de 3 uger. Aktiviteten har både givet tennisglade børn på 
anlægget, nye medlemmer og bidraget positivt til klubbens økonomi. Vi har igen i år haft 
ungdomshold tilmeldt holdturneringen, og resultaterne har været bedre end nogensinde før. 
Holdturneringerne skaber et godt socialt samvær, og giver børnene en god kamptræning i trygge 
rammer. Klubben stillede hold i 5 rækker, 1 U10-hold, 2 U-12hold, et U14-hold og et U16-hold – alle i 
B-rækken. To af vores hold vandt deres puljer og kvalificerede sig til slutspillet hvor de vandt 
medaljer. Vores ene U12 hold vandt guld, mens U16-holdet fik sølv. Stor ros til børnene og til 
holdkaptajnerne Lorraine Yeo, Claes Blok Clevin, Søren Søndergaard, Mats Unnerholm og Thomas 
Holte. I juni afholdt klubben Dragør Cup, med deltagelse af både egne juniorer og juniorer fra andre 
klubber. Turneringen er en hyggelig tradition, og er en god måde for vores spillere at få kamptræning i 



vante omgivelser. Vintertræningen er som tidligere år foregået i Hollænderhallen, Nordstrandskolen 
og for boblerne primært i ProTreatment. Vi mangler i høj grad en indendørs tennishal, men Søren 
Bäcklund og hans engagerede trænerstab har givet børnene den absolut bedste træning taget 
forholdene i betragtning. Også indendørs har DT’s juniorer deltaget i såvel holdturneringen som 
individuelle mesterskaber, med en masse erfaring og gode resultater med hjem i bagagen. De 
individuelle Sjællandsmesterskaber indendørs i januar gav en række flotte resultater. Guld i U14 
double, C-rækken, sølv i U12 double B-rækken, sølv i U12 single, C-rækken og sølv i U10 single C-
rækken. Derudover blev det til to semifinalepladser. Juleturnering blev afviklet igen i år, med 
hyggeligt samvær på og udenfor banen. Et kæmpe tak til alle, der har givet en hånd med på 
junioraktiviteterne i årets løb, særligt til Jeppe Vestentoft, Claes Blok Clevin, Lasse Lyngbo og Jeanette 
og Søren Søgaard for arbejdet i Ungdomsudvalget. 
 
Aktiviteterne under klubbens seniorafdeling spænder meget bredt. Klubbens seniortræning er 
særdeles velbesøgt, og omfatter mange tilbud til spillere på alle niveauer. Helt afgørende for at 
træningen fungerer er vores dygtige løs-trænere, som med ganske få ugentlige timer har været med 
til at sikre at planlægningskabalen er gået op og at spillerne har fået kvalificeret og relevant træning. 
Stort tak til alle vores løs-trænere, ikke mindst Magnus Nilsson og Tobias Schmidt. Klubben havde igen 
i 2019 flot deltagelse i DTF’s og Tennis Øst’s senior- og veteranholdturneringer. Mange seniorer og 
veteraner var i kamp - med blandede sportslige resultater. Grundet helt nye turneringsformater fra 
Tennis Øst, var 2019 i høj grad et indkøringsår, hvor store skævvridninger i de deltagende holds 
indbyrdes styrkehold måtte accepteres. Mindst et af klubbens vetaranhold måtte indkassere så 
mange klø, at en sportspsykolog ville have været velkommen på anlægget. Mon ikke vi finder det 
rette niveau i 2020. Klubbens bedste herrehold, havde debut i DTF’s nye divisions og liga struktur, og 
reddede æren ved at sikre fortsat deltagelse i 2.division i 2020. I 2020 er planerne atter at få klubbens 
bedste damespillere med i holdturneringen efter et par års fravær. Ligeledes vil yderligere et stærkt 
herreveteranhold se dagens lys i den kommende sæson. Alle vores holdspillere, skylder de mange 
frivillige holdkaptajner et skulderklap for deres ihærdige indsats med at sikre afviklingen af 
holdkampene i løbet af sæsonen. Igen i 2019 afviklede vi vores traditionsrige Fødselsdagsturnering, 
med stor tilslutning af især klubbens veteranmotionister. Samme homogene gruppe af spillere, havde 
stor glæde af en intern klubturnering som strakte sig over en stor del af sæsonen. Stor tak til Mariann 
Grønning og Torben Hansen for endnu en gang at have ført disse aktiviteter ud i livet. Klubbens ældre 
veteraner (+60) er en gruppe af medlemmer, som vi i 2020 vil have øget fokus på ved at sikre et 
bredere udbud af aktiviteter. Klubmesterskaberne blev atter engang afviklet, med stor deltagelse i de 
fleste rækker. Finaleweekenden blev afviklet, en uge senere end normalt pga DTF’s / TØ’s kalender for 
slutspil. På trods af stormvejr af næsten bibelske proportioner, blev alle finaler afviklet og årets 
klubmestre kåret. 
 
Såvel Undoms- som Seniorafdelings træningsaktiviteter blive år efter år en realitet på baggrund af 
vores cheftræner Søren Bäcklunds formidable evne til at få store som små til at føle sig velkomne og 
værdsat som en del af klubben. Et kæmpe tak til Søren! 
 



Vores anlæg blomstrede for alvor i 2019. Både som et resultat af Runes festlige initiativ med at så 
vilde mark blomster langs bane 4 og 5, men også ved at vores nye eller ekstra baner (8 og 9), for alvor 
viste deres værd ved at tage trykket af banebelægningen i spidsbelastningsperioderne. Hverdage 
mellem 17:30 og 21:00, er den fri banetegning ofte i skarp konkurrence med holdkampe, og diverse 
træningsaktiviteter. Det er i dag svært at forestille sig at vi en gang har klaret os med sølle 78 baner. 
Ole Jespersen’s geniale mini-tribuner ved bane 3 og 4 samt U10 banerne giver anlægget sit helt 
særlige præg, er så specielle og charmerende at vi nu har fået forespørgsler fra andre klubber, om de 
kan bestille en tribune eller to. Søren Espensen, Rune Høgh og Ole Jespersen fortjener vores største 
tak for at forkæle klubbens medlemmer med et helt enestående anlæg hvor både banernes kvalitet 
og anlæggets hygge er helt i top. Klubhusets indretning er ved at blive lidt slidt, og mon ikke vi bør se 
på mulighederne for at pifte det lidt op – herunder investering i en ny touch skærm til 
banereservation.  
 
Klubbens ønske om en indendørs tennishal er stadig intakt, og projektet har i løbet af året oplevet ”to 
skridt frem og et tilbage”…. af flere omgange. Dialogen med kommunen har medført en god 
konkretisering af vores behov og ønsker indenfor rammerne af “Helhedsplanen for området rundt 
Hollænderhallen”. Kommunen arbejder derfor i øjeblikket på at undersøge mulighederne for en 
placering af en hal på rullegræsområdet - mellem Kastaniegaarden og Maglebylund. Projektet møder 
dog en hel del modstand. For det første kræver placeringen en godkendelse af Erhvervsstyrelsen, da 
området i dag ikke er godkendt til at huse en tennishal, og for det andet er beboerne i området 
mildest talt på barrikaderne. Modstanden fra beboerne kan i sig selv medføre at man rent 
kommunalpolitisk ikke ønsker at gå videre med den nævnte placering. Et alternativ til placeringen på 
rullegræsområdet, kunne være at vi sammen med kommunen og Dragør Boldklub forfølger 
mulighederne for at placere hallen på den gamle fodboldgrusbane. Vi er med andre ord tæt på på en 
løsning, men også uendeligt langt fra! 
 
2020 tegner til at blive et spændende år hvor vi barsler med en række nye  og udviklende aktiviteter. 
Især værd at nævne er et trænerprojekt i samarbejde med Dansk Tennisforbund, omkring ansættelse 
af en kompetent assistent til Søren Bäcklund. Træneren skal sikre en opkvalificering af 
træningstilbuddene til både seniorer og juniorer. Endvidere undersøges muligheden for at finde 
finansiering til et lysprojekt som indebærer led-belysning på 2 baner. Projektet ville være en særdeles 
kærkommen udvidelse af banekapaciteten - især i starten og slutningen af sæsonen, hvor det som 
bekendt bliver tidligt mørkt.  
Sidst men ikke mindst er det en fornøjelse at kunne løfte sløret for at Dragør Tennis har fået æren af 
til sommer at afvikle finalestævnet i Danmarks største tennisturnering – Sjællandsmesterskaberne. Vi 
kan alle glæde os til en festlig weekend med masser af god tennis og liv på anlægget. 
 
Endnu engang - et stort tak til alle frivillige - ikke mindst bestyrelsen - og alle ansatte for et rigtig godt 
år. 
 
Med venlig hilsen 
Joakim Thörring, Formand 


