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Nyhedsbrev juni 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
I skrivende stund måler temperaturen over 28 grader. NÆSTEN for varmt til tennis J Varmen har også gjort vores 
baner knastørre, så brug gerne tid på at give dem en ordentlig omgang vand. Både hvis du ankommer til en knastør 
bane, og inden du overlader den til næste ”hold”. Knastørre baner er glatte og kan dermed udgøre en risiko for 
korpus. 
 
Facebook 
Gennem årene havde vi fået opbygget en rigtig god Facebook-side, som husede opslag 
vedr. turneringsresultater, modernisering, dugfriske billeder fra anlægget og meget andet 
godt. Med et penselstrøg fik vi ved en fejl slettet siden, som ikke har været til at 
genetablere. Derfor…. har du en Facebook-profil og ønsker at følge, hvad der sker i klubben, 
så ”like us” via dette link: 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249 
 
Alle essentielle nyheder vil - naturligvis – som hidtil blive delt via website og nyhedsbrev. 
 
SM 2021 
Finalerne i Sjællands største turnering, Sjællandsmesterskaberne var fastlagt til at finde sted på vores anlæg. I ugen 
op til finalestævnet nåede incidenstallet i Dragør foruroligende højder, hvorfor Bestyrelsen i Dragør Tennis sammen 
med Dragør Kommune, Tennis Øst og DTF besluttede at aflyse det samlede finalestævne. Det var naturligvis 
ærgerligt for alle finalisterne, og de folk/firmaer, som havde planlagt at lægge vejen forbi. Der skal hér lyde en tak til 
foodtrucken, ”Fra øverste hylde”; kaffevognen, Javaneseren og Uganda Grønt for atter at være villige til at rykke ud.  

Finalerne blev således ikke spillet ved et samlet finalestævne, men i stedet rundt om i de Sjællandske tennisklubber. 
Dragør Tennis var også repræsenteret med flere spillere, og der skal lyde et stort tillykke og ”godt gået” til:  

• Camilla Vendelboe Hagensen, som vandt titlen som Sjællandsmester i DSB og DS40+ 
• Lasse Daa Hansen, som nåede kvartfinalerne i HSB og som sammen med bror, Mikkel desværre måtte se sig 

slået i finalen i HDB. 
• Milo Duvold, som var i semifinalen i U14, HS, kat. 4 
• Felix Palm for sin deltagelse i semifinale i U12, HS, kat. 4. 
• Sebastian Lauritsen, som kom i semifinalen i U12 HS, kat. 1, og i finalen i U12 HD, kat. 1  
• Louie Jessen for at nå semifinalen i U12 HD, kat. 2 
• Andreas Falch Midtgaard, som vandt U10, Orange Single, pulje 4 
• Sylvester Bruzelius og Anton Duvold, som vandt  U10, Orange Double, pulje 2 

 
Dragør Cup 2021 
I weekenden den 12. og 13. juni åbnede vi anlægget for den traditionsrige ungdomsturnering, Dragør Cup. I løbet af 
fredag-lørdag-søndag blev der afviklet 103 kampe, og 67 spillere lagde vejen forbi Dragør Tennis. Forud var der gået 
et minutiøst planlægningsarbejde med Claes Clevin og hustru i spidsen. 
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Bortset fra et historisk blæsevejr lørdag, som satte alle frivillige på prøve og bar det meste af gruset over til vores 
naboer, blev alle kampe afviklet i god ro og orden – og med flotte resultater af Dragør Tennis’ spillerne Sylvester 
Bruzelius og Anton Duvold, som begge vandt deres U10 puljer; Madeleine Dehn-Christoffersen som vandt sølv i U12 
og Asta Jørgensen som napsede samme metal i U16. 
 
Tak til alle som lagde vejen forbi og som gav et nap med under afviklingen.  
 
Senior/Veteran Klubmesterskaberne 2021 
Også i år skal vi naturligvis dyste om æren, ha’ revanche fra sidste år, måske finde nye træningsmakkere og ja – gøre 
et ihærdigt forsøg på at erobre titlen som ”Klubmester 2021”. I løbet af de næste par uger, vil tilmeldingslisterne 
blive lagt frem i klubhuset. Hold øje med dem – og læs måske også det reviderede reglement. Skulle du være ny i 
klubben og tænke ”mon dette er for mig?”, så tag gerne kontakt til vores formand for Senior/VET-udvalget, Patrick 
Ørngreen for at høre nærmere og få lidt råd og vejledning. Du træffer Patrick på senior@dragoertennis.dk 
Info om Ungdomsmesterskaberne vil blive meldt ud primo august.  
 
Medlemsudvikling 
Blot en indsigt i vores medlemsudvikling 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Seniorer 302 301 302 302 317 303 297 329 365 
Ungdom 174 172 164 173 188 199 205 189 183 
Total 476 473 466 475 505 502 502 518 548 

 
(Tallene stammer fra vores årsregnskaber, som også er tilgængelige på vores website. 2020+2021 stammer fra vores 
medlemskartotek). 
 
Sommertennis – for seniorer og veteraner 
Der er lagt op til teknisk træning og sved på panden, når vores trænerteam inviterer til sommertennis/tematræning. 
Måske er sommerferien i år homebound, og hvorfor så ikke benytte muligheden til at pudse teknik og form af. Man 
kan melde sig til alle aftener – eller blot en enkelt. Det koster kr. 200 at deltage. Vi har sommertennis/tematræning 
følgende dage – alle dage kl. 17-19: 
 
28. juni : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=592 
29. juni : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=593 
30. juni : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=594 
1. juli : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=595 
5. juli : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=596 
6. juli : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=599 
7. juli : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=597 
8. juli : https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=598 
 
Sommertennis – for ungdomsspillere 
Vi må snart melde udsolgt til denne sommers tenniscamp for ungdomsspillere, men vi har enkelte ledige pladser i 
alle uger: 
Uge 26: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=543 
Uge 27: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=545 
Uge 31: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=548 
 
Tenniscamp er mandag-torsdag, kl. 10-15 og der vil være fokus på tennisspil, sjov og socialt samvær. Pris for 
medlemmer 875 kr. Ikke-medlemmer kan ligeledes deltage – se mere via dette link: 
http://dragoertennis.dk/ungdom/sommercamps-2/ 
 
Lukkeordning 
TAK til ALLE de frivillige, som har meldt sig til at give en hånd med og få låst anlægget af om aftenen samt åbnet i 
weekenderne. Vi har enkelt huller i osten, og lad os vide besked, hvis du kan give en hånd med i én af følgende uger: 
29, 32, 40, 41, 43 og 44.  
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Skriv til sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig.  
 
Banemandens bog 
Der er blevet lagt et kinahæfte (A5-størrelse) frem i klubhuset. Hér kan du notere dine iagttagelser vedr. løse linier, 
hullede vandslanger eller knækkede baneredskaber, som kræver vores banemand, Lars’ opmærksomhed. Underskriv 
gerne dit indlæg med navn og evt. mobilnummer, så vi har en chance for at få fat på dig, såfremt nærmere info er 
påkrævet. Bogen er IKKE et forum for forslag til nye initiativer, byttebørs, sure opstød, anonym kritik el. lign. Vi lytter 
alle dage gerne til al feedback, men har du noget på hjertet som ikke vedrører den daglige drift, så skriv gerne til et 
bestyrelsesmedlem.  
 
MobilPay 
Når du via MobilPay betaler for vand, bolde el. lignende til klubben, så skriv gerne, hvad det dækker over. Det gør 
livet SÅ meget lettere for vores kasserer. På forhånd tak for hjælpen.  
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret  
27. juni  U16 - KB 
Uge 26, 27, 31  Sommercamps for ungdomsspillere – såvel medlemmer som ikke-medlemmer 
Uge 26 og 27  Sommertennis for seniorer og veteraner 
18. + 19. september Finaler, Klubmesterskaberne 2021 
25. + 26. september Finaler, Klubmesterskaberne 2021 (Reserve-weekend) 
 
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 
 


