Nyhedsbrev Oktober 2020
Kære medlemmer,
Så blev den sidste bold spillet i Klubmesterskaberne 2020. Vi var weekenden igennem velsignet med fantastisk vejr,
og mange benyttede chancen for at kigge forbi anlægget og hædre vinderne. Der skal lyde en stor tak til medlemmer
for at respektere de gældende Corona regler og en stor tak til de lokale erhvervsdrivende: Charlotte R, East of
Copenhagen, Dragør Vin og Dragør Bio for atter engang at støtte op omkring vores finalestævne. Ligeledes stor tak
til Javaneseren for god kaffe og godt selskab samt Harvest Catering v/John White, som leverede dejlige tapas til
vores frokost.
Listen af klubmestre er lang – og den kan nærstuderes hér: http://dragoertennis.dk/klubmestre-2020/
Vil du gerne se lidt billleder fra weekenden, så tjek Facebook – her er mange skønne billeder fra weekenden.
Ændring i bestyrelsen
Efter mange år som næstformand har Steen Jørgensen valgt at trække sig fra posten. Posten som Næstformand bør
ikke stå ubesat indtil næste generalforsamling, hvorfor bestyrelsen har foretaget en mindre ændring i
rollefordelingen. Seniorformand, Jim Guldbrandsen, har tilbudt at træde til som Næstformand – hvilket efterlader
rollen som Seniorformand ubesat. Posten som Næstformand er på valg til den kommende generalforsamling. Den
ledige post som Seniorformand skal besætte hurtigst mulig, og der skal lyde en stor opfordring til alle medlemmer
som ønsker at være med til at udvikle klubbens trænings-, turnerings- og sociale aktiviteter for seniorer at overveje
den ledige post i bestyrelsen. Kontakt gerne formanden for at høre nærmere om opgaverne.
Der skal lyde en stor tak til Steen for hans indsats gennem årene.
Vejret går i den forkerte retning – men hold ud – det er stadig dejligt på gruset!
Vi går mod mørkere, mere blæsende og langt koldere tider. Banerne er dog stadig fantastiske at spille på, og det er
stadig for tidligt at erklære sæson 2020 for slut. Find den varme vest frem, på med de lange træningsbukser og nyd
vores fantastiske anlæg så længe som muligt! På et tidspunkt i oktober vil man blive mødt af et aflåst klubhus.... og
til sidst en låst låge. Datoer for lukning af klubhus og nedtagning af net vil blive kommunikeret på klubbens
hjemmeside samt Facebook.
Indendørstræning og baner til leje
Det er gået hurtigt med baneudlejning og holdtilmelding i år – men vi har enkelte ledige pladser og baner:
Ledige baner
Hollænderhallen, lørdag, 08.00-09.30 – kr. 1.600. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=514
Hollænderhallen, lørdag, 08.00-09.30 – kr. 1.600. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=513
Hollænderhallen, søndag, kl. 08.00-09.00 – kr. 1.100. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=518
Disser baner lejes for hele sæsonen; de kan lejes af alle medlemmer med et aktivt medlemskab – og synes man, at
tidspunkterne er stejle, så kan man jo overveje at gå flere sammen og indgå i en rotationsordning.
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Der er fortsat mulighed for at leje baner i Brøndby (Brøndby Tennis, Horsedammen 46, 2605 Brøndby) – på
”søndags-basis”. Det vil sige, at du kan købe enkeltstående søndage fra enten 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00. Kr.
175 pr. timeslot og du booker banen via halbooking – husk at skift til ”Indendørs Baner” i øverste venstre hjørne.

Træning til seniorer/veteraner
Vi har ledige pladser på følgende hold:
Onsdag, Kongelundshallen, kl. 17.00-18.00 – kr. 1.850. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=497
Onsdag, Kongelundshallen, kl. 18.00-19.00 – kr. 1.850. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=498
Søndag, Kongelundshallen, kl. 18.00-19.00 – kr. 1.850. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=501
Træning til ungdom
Familietennis
Hver søndag står der “Familietennis” på programmet. Hér har de 3-5-årige mulighed for at lege sig til en forhåbentlig
lang tenniskarriere. Konceptet er, at barnet meldes til – men så frit kan vælge om det er mor, far eller
bedsteforældre, der går med på banen til en fornøjelig time. For at deltage i dette initiativ er det ikke en
forudsætning, at du er medlem af Dragør Tennis. (Så kære medlemmer – hank op i barnebarnet og del budskabet i
jeres vennekreds).
Søndag, Hollænderhallen, kl. 9-10 – kr. 700. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=494
Søndag, Hollænderhallen, kl. 10-11 – kr. 700. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=495
Søndag, Hollænderhallen, kl. 11-12 – kr. 700. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=496
Rød
Søndag, Hollænderhallen, kl. 9-10 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=506
Rød/Skum
Onsdag, Nordstrandskolen, kl. 16-17 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=491
Onsdag, Nordstrandskolen, kl. 17-18 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=492
Onsdag, Nordstrandskolen, kl. 18-19 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=493
Orange/Grøn
Onsdag, Hollænderhallen, kl. 15-16 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=502
Søndag, HOllænderhallen, kl. 10-11 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=508
Søndag, Hollænderhallen, kl. 11-12 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=509
Orange
Torsdag, Hollænderhallen, kl. 15-16 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=503
Søndag, Hollænderhallen, kl. 9-10 – kr. 1.000. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=507
Skulle det ønskede hold allerede være optaget, så skriv dig stadig op og vi vil tage kontakt med henblik på at finde en
løsning. Vi krydser fingre for, at vi kan få plads til alle men opfordrer også til at benytte sig af de hold, som p.t. ikke er
optaget.
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Indendørstræningen starter op mandag d. 28. september.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
28. september
Første træningsdag indendørs
10. – 18. oktober
Efterårsferie (begge dage incl.)
6. – 8. november
Træningslejr, Båstad, Bobler-gruppen
6. december
Julearrangement, ungdom
18. december
Sidste træningsdag inden jul
4. januar
Første træningsdag efter nytår
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:
Næstformand:
Kasserer:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:
Seniorformand:

Joakim Thörring
Jim Guldbrandsen
Eva Thomsen
Jeppe Vestentoft
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring
Ubesat

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk

sekretaer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
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