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Nyhedsbrev September 2020 
 
Kære medlemmer, 
 
Klubmesterskaberne og slutspillet i de forskellige holdturneringer er over os – nedenfor lidt indsigt og info.  
 
Sunset Tennis 
Kom og være med til et par sociale timer på anlægget. Man samles i klubhuset kl. 17 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. 18. september, så kan du tilmelde dig via 
dette link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=490 
  
Klubmesterskaberne 2020 
Finalisterne er så småt ved at blive fundet, og der er lagt i kakkelovnen til et par spændende dyster, når 
finalestævnet løber af stablen lørdag d. 19. september og søndag d. 20. september.  
 
I stil med tidligere år vil der også i år være frokost. Ønsker du at spise med, så skal du blot skrive dig på listen i 
klubhuset – og tage stilling til følgende: 

1. Hvor mange ønsker at spise med – og hvilke dage 
2. Ønsker du helt alm. menu – eller uden fisk – eller en vegetar-variant, så notér også dette 

 
Det koster 100 kr. pr. madbillet pr. dag. Børn under 12 spiser gratis med, men skal skrives på listen.  
 
Grundet Corona-restriktioner vil der i år ikke være buffet, men portionsanretninger. Maden leveres (og udleveres) af 
Harvest Catering / Tapas Treat, som har sat følgende menu sammen til os: 
 
Klassisk Tapas 
Torsk rillette m/sennep og crème fraiche 
Pulled pork slider m/syltede rødløg og chipotle mayo 
Tortilla Espanola m/sauce romesco 
Tiger rejer m/chili dip 
Charcuterie og ost m/hybenmarmelade 
Brød 
  
Tapas – uden kød 
Torsk rillette m/sennep og crème fraiche 
Tortilla Espanola m/sauce romesco 
Tiger rejer m/chili dip 

Jackfruit bbq slider m/syltede rødløg og chipotle 
Ost, humus, hyben marmalade, oliven 
Brød 
  
Tapas – uden fisk 
Pulled pork slider m/syltede rødløg og chipotle mayo 
Tortilla Espanola m/sauce romesco 
Kalve filet rulle m/spicy fløde ost 
Humus 
Charcuterie og ost m/hybenmarmelade 
Brød 

 
Hertil kan du naturligvis købe øl, vand og vin. Fadølsanlægget er i Coronaens tegn pakket væk.  
 
Til alle vores nye medlemmer: Finaleweekenden er en lang, stolt tradition, hvor vi ser klubbens bedste spillere 
kæmpe om titlen. Der er god tennis på programmet – ca. 10-18 hver dag. Der skal hér lyde en stor opfordring til at 
kigge forbi og være en del af den gode stemning.  
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Har du husket det? 
Altså din betaling for deltagelse i Senior/Veteran Klubmesterskaberne 2020. Hvis ikke, så kan det stadig nås, og 
Turneringsledelse og klubbens kasserer vil blive ovenud begejstret for proaktivitet på denne front.  
 
Det koster kr. 50 pr. række at deltage. Beløbet går til at dække præmier og bolde.  
 
Har du helt svedt det ud, så kan du betale vi MobilPay til 71737. Skriv blot ”Navn, KM 2020”. 
 
Bemærk, at dette gælder KUN for deltagelse i Senior/Veteran mesterskaberne. 
 
Indendørstræning og baner til leje 
Den længe ventede hal har ikke materialiseret sig i det forgange år, og derfor har vi igen i år lagt billet ind på 
baneleje i Hollænderhallen, Kongelundshallen, Nordstrandskolen, ProTreatment og Brøndby. Det er langt fra 
optimalt, men der er ydet en indsats for at sikre Dragør Tennis så megen haltid som overhovedet muligt.  
 
Vi vil i stil med tidligere år udbyde følgende: 
Ungdomstræning – alle genre til alle aldre 
Familietennis – hver søndag, 3 forskellige hold 
Seniortræning – til alle niveauer 
Senior Skum – nyt initiativ… doublespil med skumbolde - et sjovere alternativ til motionscyklen? 
Senior Tematræning – søndag formiddage med fokus på et udvalgt emne 
 
Hertil kommer baner, som kan lejes i såvel Hollænder- og Kongelundshallen samt Brøndby.  
 
Træningsprogram vil være tilgængeligt mandag d. 14. september på vores website, og vi har første træningsdag d. 
28. september.  
 
Morderlig spændende slutspil 
Vi har i år været repræsenteret i såvel DTFs som Tennis Østs holdturnering. Og det er gået vores hold som følger:¨ 
 
Ungdom 
På ungdomssiden har vi været stærkt repræsenteret i sæsonens holdkampe med hele 7 hold: 2 U10, 1 U12, 2 U14 og 
2 U16. For de ældste havde vi i år valgt at prøve kræfter med A-rækken, hvilket gav nogle gode og lærerige, men 
også udfordrende kampe. I U16 og U14 havde vi bl.a. fornøjelsen af at tage point fra KB og HRT. Alle holdene har 
gjort en flot indsats og haft en række gode kampe, men der er særligt grund til at fremhæve U12-holdet, der blev en 
klar nr. 2 i puljen og som det eneste af vores hold gik i slutspil i år. 2 hold stod helt lige efter semifinalerne, og 
finalepladsen blev afgjort ved lodtrækning. Her forhindrede kun sort uheld, at vores U12’ere gik i finalen. Der har 
også været en rigtig fin indsats fra de yngste, der var fordelt på 2 U10-hold og spillede sig godt op undervejs i 
turneringen.  
 
Senior/Veteran 
Kat. 3, Motionist: Slutter på en sej 2. plads og misser med en enkelt tabt kamp muligheden for at rykke op 
Serie 3: Slutter på en 6. plads (ud af 8) og fortsætter dermed i Serie 3  
Veteran 50+, 4. division: Slutter på en 5. plads (ud af 6), men ser ud til at være havnet på den rigtige ”hylde” modsat 
sidste år, hvor holdet spillede i 2. division og ikke fik et ben til jorden (på forhånd undskyld til holdet J) 
Veteran 40+, serie 3, herrer: Slutter på en flot 1. plads og rykker derfor op i Serie 2 til næste år 
Liga 3: Trods en komfortable sejr på 4-2 i sidste holdkamp, må holdet desværre forlade Liga 3 og rykke ned. 
2. division, damer: Vores reetablerede damehold har gjort en fantastisk indsats i 2. Division og ender sæsonen på en 
4. Plads (ud af 6). 
2. division, herrer: Spænding til det sidste, da holdet d. 5. september spillede mod Ølstykke om chancen for IKKE at 
skulle spille nedrykningsspil. Efter de almindelige kampe stod den 3-3, og derfor var Golden Match Tiebreak 
altafgørende for, om holde skulle spille om nedrykning eller kunne forblive i 2. division. Efter den obligatoriske 
lodtrækningen stod det klart, at det var 2. HS, der skulle forsvare vores placering. Det endte med en sejr til Dragør 
Tennis på 10-6. 
 



 3 

Tak til alle spillere for at repræsentere Dragør Tennis og endnu større tak til alle holdkaptajner for at tage en tørn 
med holdsammensætning og praktikken omkring en holdkamp.  
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
13. september  Ekstra træning for seniorer grundet mørket, kl. 15-17 
19.-20. september Klubmesterskaber, finaleweekend 
26.-27. september Klubmesterskaber, reserveweekend (i tilfælde af regn d. 19.-20. september) 
20. september  Sidste udendørs træningsdag 
28. september  Første træningsdag indendørs 
6. december  Julearrangement, ungdom 
10. januar  Nytårsturnering, senior/veteran 
 
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 


