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Nyhedsbrev April 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
Påsken er over os og ved ihærdige medlemmers indsats, så har vi helt ekstraordinært været i stand til at åbne for 
banerne. Det er vigtigt, at vi alle passer godt på dem – lidt grundregler: 
 

1. Fej HELT ud til hjørnerne 
2. Brug skraberen til at udligne ujævnheder 
3. Stamp grus ned i eventuelle huller 
4. Vand hvis banen ser tør ud 

 
P.t. er det ikke nødvendigt at feje linierne, da de har behov for grus til at holde dem på plads.  
 
Lørdag d. 3. april kigger vores banefirma, HP forbi og retter op, hvor nødvendigt.  
 
Modernisering af klubhus 
Det skrider planmæssigt fremad, og vi er så spændte på at slå dørene op. Indtil vi officielt åbner, så har vi stadig behov 
for hjælp, og det vil derfor være værdsat, hvis du kigger forbi til aktivitetsdagen og giver en hånd med.  
 
Byggeri/Modernisering = Affald og skrald J Mange har været rigtig gode og lige fylde bagagerum og/eller trailer, 
hvorfor vi har været i stand til at undgå udgifter til en container el. lignende. Skulle du i Påsken også være på landevejen 
med en trailer, så sving gerne forbi. Alt der skal smides ud står for enden af petanque-banen og så ligger der en lille 
bunke jord på p-pladsen.  
 
Bestyrelsesnyt 
Ole Jespersen har efter mange, MANGE år som formand for Bane- og Anlæg besluttet sig for at trække sig fra posten. 
Der er bogstavelig talt ikke en krog på hele anlægget – inde som ude – som ikke har været under Ole’s kyndige 
behandling. Om det så har vedrørt vores blomster, fadølsanlægget til finaleweekenden eller bygning af vores 
tilskuerbænke. Bestyrelsen vil på Dragør Tennis’ vegne sige TAK til både Ole og Esther for deres fantastiske indsats.  
 
Med Ole’s afgang er vi med andre ord på jagt efter en ny formand for Bane- og Anlæg. Arbejdsopgaverne er alsidige 
og indeholder alt fra praktisk håndelag til planlægning af initiativer/projekter, der vedrører daglig drift og vedligehold 
af anlægget.  
 
Patrick Ørngreen har takket ja til at overtage den tomme stol som formand for senior/veteran-udvalget. 
 
Træningsprogram for Seniorer og Ungdom 
Vores omfattende træningsprogram ligger nu klar og byder på noget for alle aldre og niveauer. Vi håber, at mange 
finder et hold, der passer dem og også i år har lyst til at forfine tennisteknikken. 
 
Mange hold er desværre allerede udsolgt, men prøv at se om ikke også du kan finde et hold, der passer med 
kalenderen. Første træningsdag er 26. april.  
 
Aktivitetsdag 
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Vi må jo være 50 forsamlet udendørs, og af denne årsag vælger vi i år at afholde aktivitetsdag. Arrangementet er for 
alle, som vil give noget tilbage til klubben i form af frivillig arbejdskraft. Der skal luges ukrudt, sættes baneredskaber 
frem, sættes windshields op, gøres rent inde og ude… M.a.o. der er noget for alle aldre og kræfter (selv børnene). Vi 
mødes søndag d. 11. april kl. 10.00.  
 
Standerhejsning 
Standerhejsningen er fastsat til d. 18. april kl. 14.00. Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige i hvilken form, 
standerhejsningen vil finde sted. Sæt kryds i kalenderen og hold sidenhen øje med yderligere info på website, 
facebook, nyhedsbreve etc.  
 
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! 
Hvert år melder en stribe medlemmer sig til at give en hånd med ved at gå forbi klubben og lukke af for natten. Det 
bliver ikke anderledes i år, så hvis du alligevel er ude for at lufte hunden og kan give en hånd med, så skriv til 
sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig. Der er frit slag på alle hylder fra uge 15 til 
uge 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 

 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
11. april, kl. 10.00 Aktivitetsdag 
18. april, kl. 14.00 Standerhejsning 
26. april  Første træningsdag, udendørs 
8. maj, kl. 11-13  Tennissportens Dag 
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) 
 
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 
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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 
 
 
 
 

 


