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Nyhedsbrev august 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er vi alle ved at ryste sandet ud af klipklapperne og finde træningstøjet frem. Hér lidt info omkring sensommeren i 
Dragør Tennis: 
 
Generalforsamling 2021 
Som de fleste sikkert er bekendt med, så har det grundet COVID-19 i år ikke været muligt at afholde 
Generalforsamling 2021. Det ser i skrivende stund ud til at være muligt, og vi indkalder hermed til Generalforsamling 
2021: 
 

 
 
Vi henstiller til, at man tropper op med gyldigt coronapas.  
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Klubmesterskaberne 2021 - Senior/Veteran 
Vi er i øjeblikket i fuld sving med at finpudse dette års turneringsprogram for Senior/Veteran Klubmesterskaberne. Vi 
forventer at kunne frigive lodtræning og program i løbet af 32 og ligeledes også hænge programmet op i klubben. 
Husk følgende gode regler: 
 

1. Flytning af kampe: Kan du ikke spille på det programsatte tidspunkt, så find en ny tid sammen med din 
modstander og sørg for at få flyttet banereservationen  ved at skrive til Turneringsledelsen på nedenstående 
mailadresser. (Står banen uudnyttet hen, så modtager du en opkræfning på kr. 50). Dette gebyr er indført 
for at sikre, at baner altid frigives til glæde for de af klubbens medlemmer som IKKE deltager i 
Klubmesterskaberne.  

 
2. Betaling for deltagelse: Når programmet er offentliggjort (og vi dermed har vished for, hvilke rækker der 

oprettes), så bedes du indbetale kr. 50 pr. række, som du deltager i. Beløbet går til at dække præmier og 
bolde, og indbetales via MobilePay på 71737. Skriv blot ”Navn, KM 2021”. Bemærk, at dette gælder KUN for 
deltagelse i Senior/Veteran mesterskaberne. 
 

3. Turneringsledelsen (Senior/Veteran):  
Jim Guldbrandsen, naestformand@dragoertennis.dk 
Patrick Ørngreen, senior@dragoertennis.dk 

 
Vi regner med, at man igen i år kan tilmelde sig frokost i forbindelse med finaleweekenden og vil hurtigst muligt få 
sat tilmeldingslister op i klubben. Til alle vores nye medlemmer – kom og deltag og vær en del den hyggelige 
stemning i klubben, når der dystes om æren. 
 
Klubmesterskaberne 2021 - Ungdom 
Der skal lyde en stor opfordring til ALLE vores ungdomsspillere til at melde sig til dette års Klubmesterskab. 
Deltagelse er en rigtig god mulighed for at stifte bekendtskab med turneringslivet – men lige så stor en mulighed for 
at møde nye træningsvenner og få lidt sjov på banen. Tennischef, Søren Bäcklund vil sørge for, at deltagerne bliver 
inddelt efter alder og niveau, så det bliver sjovt for alle at være med. 
 
Tilmelding skal sendes til juniortraening@dragoertennis.dk senest mandag den 16. august. 
 
Når alle tilmeldinger er i hus, bliver der lavet et kampprogram. De første kampe spilles i uge 35, og alle finaler spilles 
i weekenden den 18. til 19. september. For U10-spillerne bliver alle kampe afholdt i finale-weekenden. 
 
Turneringsledelse (Ungdom): Lasse Lyngbo, juniortraening@dragoertennis.dk 
 
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: 
40, 41, 43 og 44.  
 
Skriv til sekretaer@dragoertennis.dk med angivelse af hvilken uge, som passer dig.  
 
Sensommeren, mørke og træningstider 
Med sensommerens/efterårets mørke vil vi få udfordringer med mørket ved seniortræningen. Der vil derfor være 
følgende ændringer: 
-> uge 36: Alm. træning 
Ekstra træning: søndag d. 12. september 
Uge 37: Alle møder ind kl. 18.00 
 
Facebook 
Husk at følge os på Facebook. 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249 
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Lidt datoer at skrive sig bag øret  
10. august, kl. 17.00 Serie 3, DT - Taarbæk 
14. august, kl. 11.00 2. div. damer, DT – KFUM 
15. august  U12, DT - KB 
15. august  U14, DT – Hjortekær 
15. august  U14, DT - NTK 
17. august, kl. 17.00 Kat. 3, DT – Ballerup 
22. august  U10, DT – Gentofte 
22. august  U14, DT – Vedbæk 
22. august  U14, DT – B93 
26. august, kl. 17.00 Kat. 3, DT - Gladsaxe 
28. august, kl. 11.00 Liga 3, DT - ATK 
28. august, kl. 13.00 2. div. herrer, DT – Amager 
30. august, kl. 19.00 Generalforsamling 2021, Hollænderhallen 
18. + 19. september Finaler, Klubmesterskaberne 2021 
19. september  Sidste træningsdag 
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 
 


