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Nyhedsbrev april 2020 
 
Kære medlemmer, 
 
Så gav myndighederne grønt lys, og i den forgange uge har banerne været åbne for bookinger. I denne forbindelse er 
der også kommet nogle håndgribelige retningslinjer, som vi håber, at I alle vil respektere: 
 

1. Max 4 personer på banen ad gangen. 
2. Man skal ikke opholde sig i klubben udenfor banerne. 
3. Ankom tidligst 5 minutter før starttid. 
4. Hold god afstand og husk god håndhygiejne. 
5. Forlad banen 5 minutter før din booking udløber. 
6. Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde, ketsjere og tasker. 
7. Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor banen. 
8. Minimer sidebytte. 
9. Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med banefejning og vanding. 

 
For Dragør Tennis betyder dette bl.a. at vores klubhus vil være lukket, og der vil således ikke være adgang til 
omklædning og toilet. Så kom omklædt, med fyldt vandflaske og nå ja…. tømt blære J 
 
Sommertræning 2020 
Vi går i gang mandag d. 27. april med fuldt program – og Søren Bäcklund og team glæder sig til at tage godt imod jer 
alle.  
 
Vi har været nødt til at justere træningsprogrammet, således at vi bedst muligt efterlever ”tennis-i-en-corona-tid”. 
Alle ventelistepladser er blevet aktiveret, og således burde alle tilmeldte ha’ modtaget info om træningstidspunkt og 
ligeledes en anmodning om betaling.  
 
Skulle dette ikke være tilfældet, så kan du tjekke din træningstid således: 

1. Gå til dragoertennis.halbooking.dk 
2. Login i øverste højre hjørne 
3. Vælg under ”Menu” enten ”Hold sommer (ungdom)” eller ”Hold sommer (senior)” 
4. Find markeringen ”Du er tilmeldt holdet” – VOILA J 

 

 
Skulle du ønske at tjekke din restance og måske betale, så gør som følger: 
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1. Gå til dragoertennis.halbooking.dk 
2. Login i øverste højre hjørne 
3. Du lander nu på ”Din forside”, hvor du kan se ”Dine faktura” kan herunder vælge ”Til fakturakonto” 
4. Nu får du vist alle dine køb og kan øverst se ”Udestående saldo” og lige herunder vælge ”Til betaling” 
5. Hak de faktura af, som du ønsker at betale – VOILA  

 
Er der stadig plads på træningen?  
Ja, der er stadig ledige pladser på såvel ungdom- som seniortræningen. Så vil du selv eller dit barn gerne være med, 
så er det nu, du skal melde dig til. Mange hold er allerede fully booked, så gå gerne efter de hold, som stadig har ledige 
pladser. Vi kan ikke garantere, at ventelistepladser kan aktiveres.  
 
Sjællandsmesterskaberne til Dragør Tennis 
I weekenden d. 6. og 7. juni afvikles finalerne i Sjællandsmesterskaberne hos Dragør Tennis. Det er med slet skjult 
stolthed, at vi glæder os til at vise vores anlæg frem for ”tennis-sjælland”. Der vil helt sikkert være behov for hjælpende 
hænder – både før, under og efter – så vi håber, at mange har mulighed for at give en hånd med. Mere herom senere, 
men hold høje med Facebook og website, og skulle du allerede nu have lyst til at melde dig som frivillig, så kontakt 
gerne sekretaer@dragoertennis.dk 
 
Det siger sig selv, at Tennis Øst, som arrangerer begivenheden, nøje følger corona-situationen, og arrangementet vil 
kun løbe af stablen, såfremt det betragtes som sikkert.   
 
Sommercamps – for ungdom og seniorer 
Vi afvikler vores populære sommercamps for ungdomsspillere i ugerne 27, 28 og 32 – 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 28 til 
uge 40 (minus uge 38).  
 
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 

 
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) 
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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:  Joakim Thörring formand@dragoertennis.dk 
Næstformand:  Steen Jørgensen naestformand@dragoertennis.dk 
Kasserer:  Eva Thomsen  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 
 


