Nyhedsbrev Marts 2021
Kære medlemmer,
Med den sidste udmelding fra regeringen, og med et forsamlingsforbud på 20 personer, ser vi os desværre nødsaget
til at udskyde den ordinære Generalforsamling 2021, som ellers var planlagt til den 4/3 2021.
Så snart forsamlingsforbuddet tillader det, vil bestyrelsen indkalde til Generalforsamling med de i vedtægterne
fastsatte 3 ugers frist.
Mens vi venter på forår og åbning af anlægget sker der ting og sager i klubhuset. Vi roder og reagere, maler og flytter
rundt. Der er rigtig mange frivillige, der yder en indsats – og der skal lyde en STOR tak til dem alle.
Vi har dog brug for flere flittige hænder til nogle af følgende opgaver:
1. Maling af klubhus, indvendigt (uge 10/11)
2. Lægning af nyt gulvtæppe (uge 15)
3. Bygning af slagbænke – er du god med en hammer, sav og træ? (uge 13+14)
4. Rengøring af pokalskab og pudsning af sølvtøj (uge 12)
5. En tur på genbrugspladsen (har du bil med krog og evt. en trailer?) (når det passer dig bedst)
Kan du byde ind med noget? Skriv gerne til sekretaer@dragoertennis.dk. Alt ovenstående skal løbe af stablen frem til
11. april, hvor vi har aktivitetsdag, og hvor vi så kan koncentrere os om de sidste detaljer og anlægget udenfor.
Refusion af træningsgebyr
De medlemmer, som har tilmeldt sig træning og spil i løbet af vinteren vil få en del af gebyret refunderet. Så snart
covid-19 aflysningens omfang foreligger endeligt, og der er modtaget svar på de ansøgte løn- og aktivitetsrefusioner,
vil alle berørte medlemmer blive orienteret og kompenseret.
Bane klar til spil
Ivrige medlemmer har de sidste par dage tromlet og plejet bane 8 og efter et par timers testspil søndag d. 28/2, ser
det ud til, at banen er klar til spil. Det vil således være muligt at booke denne bane fra mandag d. 1/3. Tirsdag d. 2/3
vil vi forsøge at sætte bane 9 og U10-banerne i stand, således at der kan blive åbnet for spil på disse fra onsdag morgen.
Det er ultra, ULTRA vigtigt, at der kun spilles på disse baner og slåmuren. De andre må end ikke betrædes, da de er for
bløde.
Det er ligeledes ultra vigtigt, at man bruger lang tid på at repareres eventuelle huller efter endt spil. Og det er ikke
usandsynligt, at det hedder 45 minutters spil og 15 minutters udbedring.
Åbning af vores baner primo marts er helt uhørt, og kan vel bedst betegnes som eksperimenterende J Vi aner ganske
enkelt ikke hvordan omfattende spil vil påvirke banerne, og alle skal derfor være opmærksomme på at fornøjelsen kan
ophøre lige så pludselig som den begyndte. Hvorvidt banerne holdes åbne vil blive vurderet på daglig basis.
Da klubhuset er under ombygning vil der ikke være adgang til dette. Hverken omklædning eller toilet. Og husk, at al
booking er forudsat et aktivt (dvs. betalt kontingent).
Vi vil også gerne lige benytte lejligheden til at minde om Corona reglerne:
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1. Symptomer – så bliver du hjemme
2. Sprit af
3. Hold afstand
Aktivitetsdag
Kom og giv en hånd med… vi er sammen om klubben, og hvordan anlægget ser ud. Vi mødes søndag d. 11. april kl. 10
og så skal der sættes windshields op, luges ukrudt, slibes borde og bænke, sætte redskaber og bænke frem på de
forhåbentlig klargjorte baner. Alt vil naturligvis foregå under hensyntagen til afstand, sprit og regeringens restriktioner.
Ønsker du at deltage i en holdturnering?
Hvert år ønsker Dragør Tennis at klubben repræsenteres i de holdturneringer som udbydes af hhv. Dansk Tennis
Forbund og Tennis Øst. På såvel junior som senior og veteran niveau. Det er ingen undtagelse i 2021. Skulle du
derfor have lyst til at høre mere om mulighederne for at spille på hold, så tag gerne fat i Søren Bäcklund,
tennischef@dragoertennis.dk for sammen med ham at vurdere, om vi har et hold, der matcher. Vi er desværre ikke i
stand til at oprette uanede mængder af hold, da vi ønsker en klub, hvor der er plads til såvel selvstændigt spil som
træning og holdkampe. Jo flere hold jo mere pres på banekapaciteten - desværre.
Al deltagelse på vores senior/veteran-hold er fastsat til kr. 100, som er med til at dække vores udgifter til
tilmeldingsgebyr, bolde samt fortæring. Ønsker man at deltage på et hold forventes det, at man bidrager med
praktikken rundt om en holdkamp ligesom alle hold også skal have en holdkaptajn tilknyttet, inden holdet tilmeldes.
I sæsonen 2020 var Dragør Tennis repræsenteret i følgende rækker:
Ungdom: 2 x U10, U12, U14 Neutral, U14 Drenge, U16 Piger, U16 Drenge
Senior, DTF: 2. division, herrer, 2. division, damer, Herrer Liga 4
Senior, Tennis Øst: Serie 3, Kat. 3 (Doublehold), Veteran (40+ H-hold), Veteran (50+ Mixhold, 4. Div.)
Velkommen til ny banemand
Pr. 1. april har Dragør Tennis fået en ny banemand – og vi håber, at I vil være med til at byde Lars Møller Nygaard
velkommen, når I møder ham på jeres vej rundt på anlægget.
Vores allesammens Søren Espensen, vil heldigvis også i år, være at finde i arbejdstøjet – dog kun som ferieafløser og
”rådgiver” for Lars.
Træning - Udendørssæsonen 2021
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk mht. planlægning af udendørssæsonens træningsprogram. Vi forventer at
offentliggøre træningsprogrammet medio marts, og hvis vi ikke rammes af yderligere sne og frost, at
udendørssæsonen kan gå i gang ultimo april.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
4. marts, kl. 19.00
Generalforsamling (Hollænderhallen) - AFLYST
11. april, kl. 10.00
Aktivitetsdag
18. april, kl. 14.00
Standerhejsning
26. april
Første træningsdag, udendørs
8. maj, kl. 11-13
Tennissportens Dag
11-13. juni
Dragør Cup, Ungdomsturnering
Uge 26, 27, 31
Sommercamps for ungdomsspillere – såvel medlemmer som ikke-medlemmer
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:
Næstformand:
Kasserer:

Joakim Thörring
Jim Guldbrandsen
Eva Thomsen

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
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Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Ubesat
Jeppe Vestentoft
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring

senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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