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Nyhedsbrev juni 2020 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er vi i fuld sving med træning og dagligt spil på banerne. Det er så skønt at se! Selvom Danmark så småt er ved at 
vende tilbage til normalen, så er vi stadig underlagt restriktioner og anvisninger fra myndigheder og Dansk Tennis 
Forbund, og vi tillader os at repetere dem: 
 

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

 
De seneste retningslinier fra DTF anbefaler, at klubhus forbliver lukket for medlemmer, og at der kun skal være 
adgang til toiletter. Ergo vil der fortsat være lukket for omklædning og bad samt ingen øl/vand i køleskabet. Vi er 
ligeledes underlagt forsamlingsforbud, hvorfor social sammenkomst i forbindelse med arrangementer skal undlades. 
Det er trist – men lad os sammen være standhaftige.  
 
For at undgå at vi dehydrerer i løbet af sommeren, har vi fået sat en vandhane op ved indgangen til damernes 
omklædningsrum. Brug gerne denne – men husk ikke at lade toppen af din vandflaske berøre hanen. Dette kan være 
en mulighed for at overføre smitte.  
 
Vanding af banerne 
I modsætning til starten af 2020, så er det ufattelig tørt p.t. Det betyder, at vores baner trænger til vand. MEGET 
VAND. Derfor er grundig vanding EFTER, at du har spillet særdeles vigtigt. Det tager lidt tid, så husk at starte 
klargøringen af banen minimum 5-7 minutter, før timen slutter. Ankommer du til din bane, og banen har stået 
ubrugt i en time eller to, så skal banen vandes, INDEN du begynder at spille... og naturligvis igen når du har spillet 
færdig. 
 
Mangler du en hitting partner? 
Så er boldmaskinen måske svaret på dine bønner. Ønsker du at gøre brug af maskinen, så gør som følger: 

1. Du booker en bane med dit navn og med boldmaskinen som makker. 
2. Vælg ”Din forside” 
3. Vælg “Medlemskaber & klippekort” til venstre i skærmbilledet 
4. Vælg “Køb og forny” 
5. Vælg “Boldmaskine” 
6. Herefter starter betalingsprocessen automatisk op (pris pr. time 75 kr.) 

 
Er det første gang man benytter boldmaskinen, så kontakt gerne Bestyrelsen for instruktion og kode. 

Fødselsdagsturnering 
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Dragør Tennis fylder 94, og traditionen tro indbydes der til Fødselsdagsturnering fredag d. 5. juni kl. 10-15 for 
seniorer og veteraner. Grundet ovennævnte restriktioner, så vil der ikke være nogen social sammenkomst i den 
forbindelse, men meld dig gerne til og vær en del af turneringen.  
 
Princippet er, at deltagerne inddeles i hold, som så dyster mod hinanden. Man tilmelder sig via halbooking: 
https://dragoertennis.halbooking.dk/newlook/proc_vishold_fast.asp 
 
Har man spørgsmål, så kontakt Allan på tlf. 2259 4191 eller Judy på tlf. 4171 4815. 
 
Tillykke til os og rigtig god fornøjelse J 
 
Medlemsudvikling 
Blot en indsigt i vores medlemsudvikling 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Seniorer 302 301 302 302 317 303 297 329 
Ungdom 174 172 164 173 188 199 205 189 
Total 476 473 466 475 505 502 502 518 

 
(Tallene stammer fra vores årsregnskaber, som også er tilgængelige på vores website. 2020 stammer fra vores 
medlemskartotek) 
 
Banekapacitet 
Grundet Corona har turneringsaktivitet være aflyst, men det ser nu ud til, at såvel individuelle som holdturneringer 
kan gå igang. Det har været noget af et puslespil for DTF og Tennis Øst at få programmet til at hænge sammen og det 
betyder også, at de respektive rækker i år er meget komprimerede. For os betyder det, at der bliver run på 
banekapaciteten. Derfor skal bestyrelsen komme med følgende henstillinger: 

1. Overhold banebookingsreglerne 
a. Baner bookes med de medlemsnumre, som forventes at spille (og ja, vi er godt klar over, at der kan 

opstå sygdom, forhindringer etc.) 
b. Har du gæster med, så book en gæstetime 
c. Lad vær med at bruge dine børns numre for at reservere en fremtidig bane – det fremmer ikke den 

gode klubånd. Ønsker du at booke en fremtidig bane, så er det dig altid frit for at købe dig til det. 
2. Bliver du forhindret i at bruge din bane, så aflys den gerne til glæde for dine klubkammerater 
3. Er du en typisk weekendspiller, så vær obs på, at det som regel kun er formiddage, som er optagede. Der er 

masser af ledig banekapacitet om eftermiddagen 
 
Der vil specielt være to weekender, hvor alt er optaget pga. turneringsaktivitet: d. 20. + 21. juni, hvor vi afholder 
Dragør Cup og d. 25. + 26. juni, hvor vi lægger hus til Sjællandsmesterskabernes finaler. Dette skal vi selvfølgelig 
beklage, men håber, at I vil lægge vejen forbi og se lidt god tennis.  
 
Såsnart som de endelige turneringsprogrammer er lagt, så vil eventuelle ledige baner naturligvis blive frigivet. Har du 
spørgsmål til ovenstående, så kontakt gerne sekretaer@dragoertennis.dk 
 
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! 
Vi mangler hænder til at hjælpe os med følgende uger: 29, 30, 31, 32, 37 og 39. Og med mindre at du skal til Norge, 
Tyskland eller Island, så har du alle muligheder for at give en hånd med J  
 
Arbejdet er simpelt – og meget værdsat: 
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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 

 
Skriv til sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig.  
 
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.  
 

 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
5. juni  Fødselsdagsturnering 
13. juni  2. div., herrer: DT – Greve 
13. juni  Liga 3, herrer: DT – KTK 
14. juni  U10: DT- KB 
14. juni  U12: DT – B93 
14. juni  U14, drenge: DT – HRT 
18. juni  Serie 3: DT – B93 
19. – 21. juni  Dragør Cup 
25. juni  Kat. 4, senior double: DT – KB 
26. juni  Sidste træningsdag inden sommerferien 
27. juni  Vet. 50+: DT – Hvalsø 
29. juni  Vet. 40+, herrer: DT - Helsinge 
30. juni  Kat. 4, senior double: DT – Glostrup 
Uge 27  Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer) 
  Specieltræning for seniorer 
Uge 28  Sommercamp for ungdomsspillerne (medlemmer og ikke-medlemmer) 
  Specieltræning for seniorer  
25. – 26. juli  Sjællandsmesterskaberne, finaler 
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: 
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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 
 


