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Nyhedsbrev juli 2020 
 
Kære medlemmer, 
 
Sommeren er over os, og samfundet er langsomt ved at vende tilbage til lidt mere normale tilstande. Selvom 
dagligdagen på anlægget på mange måder ligner tidligere sæsoner er det dog stadig særdeles vigtigt, at vi alle 
tænker os om og sikrer, at vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer for god personlig hygiejne og tiltag 
for at mindske smitterisiko. I forhold til vores gang på anlægget, er det i særdeleshed værd at gentage følgende 
adfærd (udover de almindelige retningslinjer for færden i det offentlige rum) 
 

1. Sprit hænder på banen – både før og efter spil 
2. Undgå kontakt med andre spillere – dvs ingen high-fives eller håndtryk 
3. Undgå at røre ved andre spilleres ketchere 
4. Sid så vidt vejret tillader det udenfor – og sid ikke for tæt 

 
Danmark er som bekendt på rette vej i forhold til Corona – lad os gøre, hvad vi kan i Dragør Tennis for at fortsætte 
den positive udvikling. 
 
Sunset Tennis 
På initiativ af friske medlemmer, Judy May Eskildsen og Allan Mansour er “Sunset Tennis” blevet en realitet. Det 
foregår på fredage, hvor man samles i klubben kl. 17.30 og spiller doubler på kryds og tværs til fysikken slipper op – 
eller solen går ned. Alle seniorer og veteraner skal være velkomne – det forudsætter blot at man er medlem … og i 
øvrigt medbringer egne bolde.  
 
P.t. har vi endnu en dato i kalenderen, og ønsker du at være med fredag d. 7. august, så kan du tilmelde dig via dette 
link: https://dragoertennis.halbooking.dk?hold=42976 
  
Banekapacitet og gæster  
Omend at holdturneringsprogrammet tidsmæssigt er komprimeret, så lader det til, at der er ”baner til alle”. Således 
har vores anlæg i forsommeren huset et bredt træningsprogram, holdkampe, Dragør Cup, sommercamps for såvel 
ungdom som seniorer samt besøg af gæster. 
 
Husk venligst at ALLE gæster (udover modstandere ifm holdkampe eller individuelle turneringer) er BETALENDE 
gæster! DERFOR… ønsker du at have moster Oda med til en gang tennis, så logger du bare ind og booker en 
gæstetime. Så kan du have 1, 2 eller 3 ikke-medlemmer med til spil på én bane i én time. Det koster kr. 75. 
 
Gæster, som ikke spiller med et medlem, skal betale kr. 200 pr. banetime (uanset antallet af gæster på banen). 
 
Dragør Tennis lægger hus til Sjællandsmesterskaberne 
I uge 30 lægger vi baner til afvikling af Sjællandsmesterskaberne. Der vil være kampe mandag-fredag kl. 16.30 -> 
Kampene, som finder sted på disse dage, er Mesterrækken og dækker over de bedste tennisspillere på Sjælland. I 
weekenden d. 25. og 26. juli skal finalerne afvikles, og således vil anlægget på disse to dage være optaget fra 9.00 ->. 
 
Denne finaleweekend er en enestående chance for at vise Dragør Tennis frem og for at skabe nogle gode rammer for 
spillere og gæster, har Bestyrelsen taget følgende initiativer: 
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Wokken vil være placeret på vores p-plads begge dage, og således har vores medlemmer og gæster mulighed for at 
spise frokost på anlægget. 
Uganda Grønt leverer en frugtbod, og dermed kan der handles frugt og grønt til mellemmåltidet 
Javaneseren kommer med sin kaffevogn og har lovet at tage muffins med 
 
Vi håber, at mange af jer har lyst til at kigge forbi og mærke stemningen ved en stor turnering. Da vi forventer en hel 
del udenbys-gæster, vil vi gerne opfordre alle lokale til at lette trykket på parkeringspladserne ved at svinge benet 
over cyklen i weekenden. 
 
Sommercamps – for ungdom  
Vi har haft stor, stor succes med vores sommercamps i år. P.t. har vi afholdt 2 stk., og 113 børn har deltaget i løjerne. 
Vi har stadig ledige plader i uge 32 – og ønsker du (eller dit barnebarn) at være med, så kan du tilmelde dig via disse 
links: 
 
Ikke-medlemmer, kr. 975: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=419 
Medlemmer, kr. 875: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=416 
 
Sommercamp er mandag – torsdag, kl. 10-15. Man skal tage tøj på efter vejret, have en ketcher med i tasken (men 
man kan også låne én) og så pakke en stor madpakke og vanddunk. Tenniscampen ledes af vores trænerteam. 
 
Føler du dig også underdressed? 
Og tænker om folk er kommet med i en sekt, hvor beklædningsgenstanden er cool tennistøj? Så fortvivl ikke, du kan 
stadig få dig helt egen t-shirt, nederdel eller hoodie og meget andet - se mere hér: 
https://sportnordic.dk/produkter/209-dragoer-tennis/ 
 
Initiativet er sat i søen af Søren Søgaard fra Ungdomsudvalget, som har fået Kellmann Skilte og ProTreatment med 
på ideen. Dragør Tennis retter en STOR TAK til alle parter.  
 

 
Klubmesterskaberne 2020 
Så er vi klar til at finde ud af, hvem som er klubbens bedste – eller ganske enkelt blot få nogle hyggelige kampe mod 
ikke vante modstandere. Klubmesterskaberne er ment som et sportsligt og socialt initiativ, og således er der 
forskellige niveauer, der dækker over alt fra motionister (B- og C-rækkerne) til klubbens bedste (A-rækken). Seniorer 
og veteraner tilmelder sig via mapperne i klubhuset – og vores ungdomsspillere vil få tilsendt invitation til 
ungdomsmesterskaberne primo august. Bemærk at sidste frist for tilmelding er 31. juli (senior/veteran). 
 
Ønsker du at læse mere om Klubmesterskaberne, så besøg vores website: 
 http://dragoertennis.dk/klubmesterskab-2020/ 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
25. – 26. juli  Sjællandsmesterskaberne, finaler 
31. juli  Sidste frist for tilmelding til Klubmesterskaberne (Senior/Veteran) 
Uge 32  Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer) 
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3. august  1. træningsdag seniorer/veteraner 
10. august  1. træningsdag ungdom 
19.-20. september Klubmesterskaber, finaleweekend 
20. september  Sidste udendørs træningsdag 
 
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 
 


