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Nyhedsbrev April 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
De sidste par dages blæsevejr har sendt det røde grus langt over til naboerne. Det er de selvfølgelig ikke begejstrede 
for, og som klub har vi også et ansvar for at mindske generne. Derfor…. VAND, VAND, VAND… grundigt og længe. Både 
før spil, hvis banen har stået ubrugt hen og så naturligvis efter spil.  
 
I den kommende uge vil banerne være lukket på skift, således at vi kan få dem reetableret hurtigst muligt.  
 
Et par velmente råd til god bane- og anlægsetik 

1. Flytter du rundt på inventaret (primært stole)… jamen, så sæt det gerne på plads igen, inden du forlader 
anlægget 

2. Har du brugt kopper, service og bestik, så vask det gerne af og sæt på plads 
3. Efterlad din cykel i stativet uden for 
4. Husk at pleje din bane, så den fremstår i så god stand som mulig til spillerne efter dig 
5. Baneredskaber skal altid samles ved bænkene, således at hver side indeholder et komplet sæt bestående af 

skraber, kost og liniefejer (det er ganske enkelt for farligt for os alle, hvis de står spredt på begge sider af 
banen; vælter og dermed potentielt øger risikoen for faldskader… eller gør at du misser en matchbold J ). 

 
Vi har udvidet kollektionen 
Sidste år fik vi sat godt gang i salget af klubtøj, således at vi fremstår præsentable på 
såvel hjemme- som udebane. I såvel kamp- som træningssituationer. Vi har i år 
udvidet kollektionen – og har bl.a. tilføjet items med et let genkendeligt Dragør 
Tennis logo, og vi har ligeledes lyttet til forældre med vaskeudfordringer og har 
tilføjet sorte shorts J 
 
Bag hele vores sportskollektion står Søren Søgaard, som har gennemført initiativet 
med hjælp fra vores sponsorer, ProTreatment og skiltefirmaet, Kellmann. Der skal 
lyde en stor tak til såvel Søren som ProTreatment og Kellman.  
 
Ønsker du også at være godt klædt på, så kan du se og bestille hele udbuddet hér: 
https://sportnordic.dk/produkter/209-dragoer-tennis/ 
 
Sunset Tennis 
Vil du starte weekenden med en god gang tennis, så er Sunset Tennis tilbage – og måske noget for dig. Konceptet er 
enkelt og har primært fokus på det sociale. Med udgangspunkt i tilmeldingslisten laves der en mindre turneringsplan, 
således at man matches med spillere på eget niveau. Det giver udover nogle spændende og sjove kampe også et 
bredere tennisnetværk.  
 
Vi spiller på udvalgte fredage fra kl. 17.30 til solen går ned – eller kroppen siger stop. P.t. har vi sat kryds i kalenderen 
på følgende dage:  
30. april / 14. og 28. maj / 25. juni / 9. og 23. juli / 6. og 20. august / 3. og 17. september / 1. oktober 
 
Arrangementet er for medlemmer af Dragør Tennis, og tilmelding foregår via halbooking (vælg Menu og herunder 
“Sunset Tennis”). Det koster kr. 20 pr. gang at deltage. 



 2 

 
Revidering af Klubmesterskabsreglementet  
I løbet af vintermånederne har Dragør Tennis’ Klubmesterskabsreglement gennemgået en revidering. Til projektet er 
der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af Louise Aalbæk, Mari-Ann Gall, Christina Mora Lübecker, Claes Clevin, 
Thomas Holte, Mikkel Daa Hansen, Søren Bäcklund og Charlotte Gottlieb Thörring. Formålet har været at revidere 
reglementet, således at det afspejler den generelle udvikling i Tennis Danmark samt værner om de traditioner og den 
kultur, som vi ønsker kendetegner Dragør Tennis. Efter gennembearbejdning er reglementet blevet vedtaget af 
Bestyrelsen, og vedhæftes som appendix til dette nyhedsbrev.  
 
Tennissportens Dag 
Dagen, hvor vi åbner dørene for alle tennisinteresserede – ja, generelt set for alle, som kunne have lyst til at se vores 
hyggelige anlæg på Strandjægervej. Så har du en fætter, tante, barnebarn, som gerne vil give tennissporten en chancen 
– eller blot få en kop kaffe på anlægget - så kig forbi lørdag d. 8. maj kl. 11-13.  
 
Sommercamps – for ungdom og seniorer 
Vi afvikler vores populære sommercamps for ungdomsspillere i ugerne 26, 27 og 31 – og traditionen tro kan såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer deltage. Man kan se på den foreløbige tilmeldning at mange sikkert forventer at 
blive i Danmark til sommer, så vil dit barn gerne med, så kan vi kun opfordre til tilmelding foretages.  
 
I uge 26 og 27 udbyder vi specieltræning for seniorer, hvor man i stil med sidste år kan tilmelde sig 1-2-3 eller 4 gange 
træning om ugen. Hvert træningspas er 2 timer og giver dig muligheden for at pudse teknikken af samt lære nye 
træningsmakkere at kende. Kom og vær med i løjerne! 
 
Lukkeordning – vi har brug for din indsats! 
Det er gået rigtig godt med at få afsat en lang række uger i vores lukkeordning. Vi mangler dog fortsat hænder til 
følgende uger: 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38 39, 40, 41, 43, 44 
 
Arbejdet er simpelt – og meget værdsat: 

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 hvis du kan give en hånd med.  
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
26. april  Første træningsdag, udendørs 
30. april  Sunset Tennis (se ovenfor for øvrige datoer) 
8. maj, kl. 11-13  Tennissportens Dag 
9. maj kl. 11  Div. 2, Herrer: DT - Køge 
13. maj kl. 11  Div. 2, Damer: DT- AB 
13. maj kl. 13  Lige 3, Herrer: DT - Næstved/Ringsted 
16. maj   U10: DT - B93 
16. maj   U12: DT - Vanløse 
16. maj   U14: DT - Bagsværd 
16 .maj   U14: DT - Herlev 
18. maj kl. 17.00 Motionist, kat. 3: DT - KB 
22. maj kl. 13  Div. 2, Herrer: DT - Skovshoved 
5.-6. juni  Finalerne i Sjællandsmesterskaberne 
11-13. juni  Dragør Cup, Ungdomsturnering   
Uge 26, 27, 31  Sommercamps for ungdomsspillere – såvel medlemmer som ikke-medlemmer 
Uge 26 og 27  Sommercamps for seniorer 
18. + 19. september Finaler, Klubmesterskaberne 2021 
25. + 26. september Finaler, Klubmesterskaberne 2021 (Reserve-weekend) 
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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 
Seniorformand:  Patrick Ørngreen senior@dragoertennis.dk 
Ungdomsformand: Jeppe Vestentoft ungdom@dragoertennis.dk 
Baneformand:  Ubesat   bane@dragoertennis.dk 
Sekretær:  Charlotte Thörring sekretaer@dragoertennis.dk 
 
 
 
 
Et par billeder fra vores modernisering af klubhuset, februar-april 2021. Ca. 45 frivillige trak i arbejdstøjet, og der skal 
lyde en STOR TAK til alle for weekend efter weekend at vaske af, male, bore, banke, slibe, tømre og køre byggeaffald 
væk #klubåndnårdeterbedst  
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Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af 

Dragør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver processen 
fra tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler ved et 
samlet finalestævne. 
 

  
Kampafvikling 
 
§1 
Rækker 
 

Den til enhver tid siddende turneringsledelse afgør hvilke rækker 
der afvikles. Som udgangspunkt spilles i følgende rækker og al-
dersgrupperinger: 
 

 Senior Ungdom Veteran 

Herresingle A U18 +40 Herresingle 

Damesingle A U16 +40 Damesingle 

Herredouble A U14 +40 Herredouble 

Damedouble A U12 +40 Damedouble 

Mixdouble A U10 +40 Mixdouble 

Herresingle B  +50 Herresingle 

Damesingle B  +50 Damesingle 

Herredouble B  +50 Herredouble 

Damedouble B  +50 Damedouble 

Mixdouble B  +50 Mixdouble 

Herresingle C  +60 Herresingle 

Damesingle C  +60 Damesingle 

Herredouble C  +60 Herredouble 

Damedouble C  +60 Damedouble 

Mixdouble C  +60 Mixdouble 
 

  
§2 
Tilmelding 

Tilmelding foregår på lister i klubhuset, hvor de relevante rækker 
til årets klubmesterskab fremgår. 
 
På klubbens hjemmeside fremgår: 
  
1. Afviklingsperiode 
2. Finaleweekend (med efterfølgende reserveweekend) 
3. Tilmeldingsgebyr 
4. Turneringsledelsens sammensætning 
5. Nærværende regler for klubmesterskaber. 
 
Listerne fremlægges og hjemmesiden opdateres primo juni. 
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Turneringsledelsen kan beslutte tilmelding og udmelding på anden 
vis. 
 

  
§3 
Tilmeldingsgebyr 
 

Tilmeldingsgebyr fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være ret-
tidigt indbetalt. I modsat fald udelukkes spilleren fra deltagelse. 
Der betales ikke tilmeldingsgebyr i ungdomsrækkerne. 

 
  
§4 
Minimum antal 
deltagere 

For at en række vil blive afviklet, kræves der mindst 4 delta-
gere/par, dog kan turneringsledelsen beslutte, at der spilles ”alle 
mod alle” hvis der kun er 3 tilmeldte i rækken.  
 

  
§5 
Sammenlægning 
af rækker 

 

Ved manglende tilmelding kan turneringsledelsen beslutte at sam-
menlægge to eller flere rækker. Endvidere kan klubmesterskaberne 
udvides med nye rækker, hvis turneringsledelsen finder det rele-
vant. 
 

  
§6 
Mulige deltagere 
 

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage i klubmesterska-
berne. Undtaget er dog medlemmer, der udelukkende repræsente-
rer andre klubber i officielle turneringskampe (holdturnering eller 
åbne turneringer) eller som deltager i disse klubbers klubmester-
skaber. 
 
Eksempel: 
Spiller X repræsenterer Dragør Tennis på enten et klubhold eller i 
individuelle turneringer. Samtidig repræsenterer Spiller X en anden 
klub i en holdturnering. Spiller X er berettiget til at stille op i klub-
mesterskaberne.  
 
Har en vinder af en række (en klubmester) overtrådt denne regel, 
vil spilleren blive diskvalificeret og to'eren vil blive klubmester. Der 
vil i så fald ikke blive uddelt 2. præmie. Sker dette i en double- el-
ler mixdoublerække, vil makkeren ligeledes blive diskvalificeret. 
 

  
§7 
Maksimalt 6 ræk-
ker pr. medlem  
 

Veteraner og ungdomsspillere kan deltage i seniormesterskaberne. 
 
Ingen spiller må tilmeldes i mere end 6 rækker. 
 

§8 
Ungdom i flere 
rækker 

Som ungdomsspiller kan man tilmelde sig i sin egen aldersgruppe 
og tillige i aldersgruppen over. Eksempelvis kan en U16-spiller til-
melde sig i U18. 
 

  
§9 
Senior 

Som udgangspunkt kan man udelukkende tilmelde sig i én kategori 
(A-, B- eller C-rækken). B- eller C-række singlespillere kan dog 
stille op i doublerækkerne i højere kategorier. 
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Juniorer der ønsker at stille op i seniorrækker skal som udgangs-
punkt spille A eller B række. Der kan dispenseres fra reglen såfremt 
det af cheftræner og turneringsudvalg skønnes niveaumæssigt for-
svarligt.  
 
I double er det højst rangerede spiller, der afgør placering. 
 
I tilfælde hvor turneringsledelsen skønner, at en spiller – på bag-
grund af spillestyrke – er fejlplaceret, kan turneringsledelsen flytte 
vedkommende til en anden række. 
 

§10 
3 års regel for 
Seniorer 
 

Vinder man en række rykker man op i kategorien over. Først 3 år 
senere må man rykke en kategori ned. Eksempelvis betyder dette, 
at vinderen af herresingle B i år '0' er kategori A spiller i år '1' og 
'2'. I år '3' kan spilleren atter stille op i kategori B, såfremt spille-
ren ønsker dette. 
 
I double gælder 3 års reglen, hvis det drejer sig om samme par. 
Splittes parret og der dannes nye konstellationer er det turnerings-
udvalget, der vurderer om parret kan stille op i den ønskede 
række. 
 

  
§11 
Veteran 
 
 

Man kan deltage i veteranrækkerne i det kalenderår, man fylder 40.  

  
§12 
Kampafvikling 

Alle kampe i klubmesterskaberne spilles bedst af 3 sæt med tie-
break i alle 3 sæt i samtlige rækker. I Ungdomsrækkerne kan dette 
fraviges. 
 

  
§13 
Bolde 
 

I alle indledende kampe anvender spillerne egne bolde, mens alle 
finalerne spilles med nye bolde, der stilles til rådighed af klubben. 
 
Hvis en spiller i en indledende kamp ikke er tilfreds med boldenes 
kvalitet, skal vedkommende selv stille bolde af en bedre kvalitet til 
rådighed. 
 
Hvis der fortsat er uenighed, skal der benyttes et nyt sæt/rør 
bolde, som benyttes til klubbens holdkampe. Dette sæt/rør købes 
via klubben. 
 
Der skal spilles med mindst 4 bolde, og disse skal være af samme 
mærke og ensartet kvalitet. 
 

  
§14 
Seedning og 
Terminer 
 

Seedning og lodtrækning foretages af de respektive turneringsle-
delser. 
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Turneringsledelsen fastsætter sammen med bestyrelsen spilleter-
miner for de forskellige rækker. 
 

  
§15 
Flytning af kampe 

Man kan selv indbyrdes aftale et andet tidspunkt end det program-
satte. Det kræver dog, at man selv reserverer ny tid og samtidigt 
giver besked til turneringsledelsen, så den oprindelige reservation 
kan fjernes. Man skal tillige påføre det nye kamptidspunkt på tur-
neringsplanen. Kampen skal afvikles inden næste runde i turnerin-
gen. Finaler kan ikke flyttes. 
 
Opstår der en situation, hvor en flyttet kamp aflyses pga. eksem-
pelvis vejr eller lignende, således at afviklingen ikke kan ske inden 
næste runde skal gennemføres, så taber den spiller/det par, der 
har ønsket kampen flyttet. 
 

  
§16 
Dommer 

Turneringsledelsen kan beslutte, at der spilles med dommer. Dom-
meren udpeges af turneringsledelsen eller af spillerne i enighed. 
 

  
§17 
Spilleklar og 
opvarmning 

Man har tabt sin kamp, hvis man ikke er spilleklar 15 minutter ef-
ter det fastsatte tidspunkt. Der er afsat maksimalt 10 minutter til 
opvarmning.  
 

  
§18 
Coaching 

Coaching (tilråb og vejledning) er ikke tilladt i klubmesterskaber, 
heller ikke ved sidebytte. 
 

  
§19 
Flere kampe på 
samme dag 
 

Deltagere i klubmesterskaberne skal være indstillet på at spille 
flere kampe på samme dag. Spillerne har dog krav på mindst 20 
minutters pause mellem kampene. 
 

  
§20 
Kval. til katego-
rien over 

Det tilstræbes at tilrettelægge turneringen således, at spillere i ka-
tegori B (og eventuelt lavere rækker) kan kvalificere sig til at spille 
i kategorier over. 
 
Eksempelvis kan turneringsledelsen beslutte, at finalisterne i lavere 
rækker automatisk kvalificerer sig til herresingle B osv. Turnerings-
ledelsen vurderer på baggrund af antal tilmeldte, om denne regel 
skal træde i kraft og hvorledes den effektueres. 
 

  
§21 
Diskvalifikation 

 

Turneringsledelsen kan i følgende tilfælde beslutte at diskvalificere 
en spiller: 
 
1. Spiller udebliver uden afbud 
2. Spiller har i samme sæson udelukkende repræsenteret andre 

klubber i officielle kampe, jf. §6 
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Turneringsledelsen tager udgangspunkt i de til enhver tid gæl-
dende regler for afvikling af turneringer, som offentliggøres hvert 
år på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside: www.tennis.dk.   
 

  
§22 
Finaler 
 

Alle finaler afvikles i finaleweekenden (lørdag og søndag) og efter-
følgende weekend anvendes som reserve i tilfælde af regnvejrsaf-
lysning eller lignende. 
 
Specifikt tilstræbes det, at Herresingle A afvikles søndag som klub-
mesterskabernes sidste kamp. 
 

Turnerings- 
ledelsen 

 
 

§23 
Ansvar 
 

Bestyrelsen vælger en turneringsledelse for henholdsvis senior, 
ungdom og veteranrækkerne. Turneringsledelsen består typisk af 2 
medlemmer. Turneringsledelsen er ansvarlig for: 
 
• At tegningslister til klubmesterskaberne fremlægges i klubhuset 

for samtlige rækker i.h.t den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist  
• At besked om tegningslister er fremlagt kommunikeres til klub-

bens webmaster, som publicerer dette rettidigt på hjemmesiden 
• At listerne inddrages på den fastlagte deadline 
• At der foretages seedning og lodtrækning og udskrives turne-

ringsskemaer. Seedning/lodtrækning foregår efter D.T.F.’s regler 
• At alle kampe senest 1 uge før 1. spillerunde er reserveret og at 

turneringsskemaerne er opsat i klubhuset. Som hovedregel skal 
der afsættes 3 timer til 2 kampe 

• At påtage sig ansvaret for at sikre, at klubmesterskaberne afvik-
les efter de fastsatte regler, herunder §21 i reglementet 

• At der koordineres kamptidspunkter mellem turneringsledelserne 
for henholdsvis senior, ungdom og veteran 

• At der i god tid opsættes kampprogram for afvikling af turnerin-
gen 

• At der reserveres baner til afvikling af kampene. 
 

  
§24 
Øverste myndig-
hed - turnerings-
ledelsen 

Under afviklingen af klubmesterskaberne er turneringsledelsen hø-
jeste myndighed.  De 3 turneringsledelser (senior, ungdom og ve-
teran) er ansvarlige for afviklingen af kampene i hver deres kate-
gori, og for afgørelse af tvister og protester, inkl. fortolkning af 
reglerne. 
 

  
§25 
Tilstedeværelse 
ved ungdoms-
kampe 
 

Under afvikling af ungdomskampe tilstræbes det, at der er en re-
præsentant for ungdomsudvalget og/eller en ungdomstræner til-
stede. 
 

  
§26 
Regnvejr, kamp-
stop etc. 

I tilfælde af uregelmæssigheder, f.eks. grundet regnvejr eller 
kampe, der trækker ud, kan turneringsledelsen beslaglægge baner, 
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der ellers var tegnet af medlemmerne, for at afvikle klubmester-
skaberne. 
 

  
Præmieregulativ 
  
§27 
Grundregel 
 

I alle senior- og veteranrækker uddeles der 1. og 2. præmier. I 
ungdomsrækkerne afgør turneringsledelsen antallet af præmier. 
 

 
§28 
Præmiebeløb 

Bestyrelsen fastsætter præmiebeløbet. 

  
 Sidst revideret på bestyrelsesmødet d. 8. april 2021 
  
  
  
  

 


