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Nyhedsbrev November 2020 

 
Kære alle sammen, 
 
Urene er stillet til vintertid, og dermed går vi i den grad vinteren i møde. Det sætter også sit præg på banerne, hvor 
situationen p.t. er som følger: 
 

- Vi holder åbent så længe vind og vejr tillader det – primært er det frosten, som sætter en stopper for 
udendørsspil 

- Der kan spilles på bane 4, 6, 7 og 8 
- Der er åbent hver dag fra 9-17 
- Klubhuset er aflåst og derfor ingen adgang til omklædning, toilet, køkken og computer 

 
Så benyt de gode og tørre timer til at få de sidste timer på grus i bæltet. 
 
Indendørsbane til leje 
Det er gået hurtigt med baneudlejning i år – men vi en enkelt ledig bane tilbage: 
 
Hollænderhallen, lørdag, 08.00-09.30 – kr. 1.600. Link: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=513 
 
Banen lejes for hele sæsonen; den kan lejes af alle medlemmer med et aktivt medlemskab – og synes man, at 
tidspunktet er stejlt, så kan man jo overveje at gå flere sammen og indgå i en rotationsordning.  
 
Indendørsbane i Brøndby 
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. 
 

 
 
 
Hollænderhallen og Kongelundshallen 
Så er vi igennem lukningen af Hollænderhallen, og vi skal beklage de gener og irritationer, som lukningen har 
medført. Vi kan så glæde os over, at der forhåbentlig er kommet et godt lys i hallen.  
 
I perioden 23. november – 11. december er det Kongelundshallen, der står for skud. Også i denne periode vil der 
højst sandsynlig være træningsændringer, som vi så hurtigt som muligt vil informere om via nyhedsbrev og website. 
Læs informationerne, når nyhedsbrevet kommer J 
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Du kan se mere om lukninger og ferieperioder hér: 
Hollænderhallen: 
http://www.hollaenderhallen.dk/page7365.aspx 
 
Kongelundshallen: 
http://www.hollaenderhallen.dk/page7375.aspx 
 
Den store medlemsundersøgelse 2020 
Dansk Tennis Forbund og DGI har tilsammen lavet en landsdækkende medlemsundersøgelse, hvor du kan være med 
til at dele dine oplevelser som medlem i Dragør Tennis – så vi i fællesskab kan blive endnu bedre. 
 
Til formålet er der lavet et anonymt spørgeskema, som tager ca. 4 minutter at besvare. Spørgsmål, som udelukkende 
handler om dine oplevelser i udendørssæsonen 2020.  
 
Når deadline udløber d. 22. november, så får Bestyrelsen adgang til de anonymiserede svar og kan dermed se, hvad 
vores medlemmer mener om klubliv, arrangementer, træning, faciliteter og klubdrift – og sammenligne os med 
andre af landets tennisklubber.  
 
Du besvarer spørgeskemaet her: https://da.surveymonkey.com/r/tennisevaluering2020 
 
Hvis I er flere medlemmer i husstanden, så kan spørgeskemaet besvares flere gange. 
 
Analyse af besvarelserne 
Når du udfylder spørgeskemaet, accepterer du, at ’Bevæg dig for livet - Tennis’ må analysere og præsentere dataene 
i anonymiseret form, samt at klubben ligeledes har adgang til dataene. Du kan læse mere om Bevæg dig for livets 
privatlivspolitik her: www.bevaegdigforlivet.dk/privatlivspolitik 
 
Bestyrelsen vil bruge resultaterne til at vurdere hvilke(n) indsats(er), der skal iværksættes når udendørssæson 2021 
går i gang.  
 
Din besvarelse går til et godt formål 
For hver besvarelse giver Dansk Tennis Forbund og DGI sammen 1 kr. til ”Team Fred”, som støtter børn med autisme 
til en god tennisstart i trygge rammer. 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
6. – 8. november Træningslejr, Båstad, Bobler-gruppen – AFLYST GRUNDET CORONA 
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:  Joakim Thörring formand@dragoertennis.dk 
Næstformand:  Jim Guldbrandsen naestformand@dragoertennis.dk 
Kasserer:  Eva Thomsen  kasserer@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 
Seniorformand: Ubesat  senior@dragoertennis.dk 
 


