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Nyhedsbrev December 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er 2021 ved at være forbi, og fra Bestyrelsen og alle vores trænere skal lyde et ”Godt nytår”.  
 
Julens forsøg på at være hvid bragte hård frost med sig, og derfor er banerne for nærværende lukket for brug. I 
første omgang t.o.m 1. januar. Så håber vi, at der kommer mildere vejr, og at vi atter kan give adgang.  
 
KONTINGENT 2022 
Bestyrelsen er i gang med at forberede opkrævning af kontingent 2022, og der skal lyde en stor opfordring til alle 
vores medlemmer om at få registreret deres betalingskort på deres profil i Halbooking – også hvis du har fået et nyt 
kort. Således vil kontingentet 2022 automatisk blive trukket den 1. februar 2022. 
 
De, som ikke ønsker at registrere deres betalingskort, vil få tilsendt girokort på kontingent samt 50 kr. i servicegebyr. 
Dette udsendes ultimo januar 2022 til betaling 1. februar.  
 
Kontingentsatserne vil i 2022 være som følger (besluttet på Generalforsamlingen i 2021) – og kontingent vil være 
gældende i perioden 1/1-2022 – 31/12-2022: 
 
Senior (over 25 år), kr. 1.450 
Ungsenior (19 – 25 år), kr. 1.100 
Ungdom (under 19 år), kr. 850 
Passiv, kr. 125 
 
For nye medlemmer vil der automatisk blive tilskrevet et indmeldelsesgebyr på kr. 100. 

Ønsker du at tilmelde dit betalingskort, så gør som følger: 

1. Gå til www.dragoertennis.dk 
2. Vælg ”login” i øverste højre hjørne 
3. Login med dit medlemsnummer og adgangskode 
4. Under dit navn i topmenuen, vælger du ”Din forside” 
5. Og her skulle du gerne kunne vælge ”Registrér dit betalingskort” (se screen dump nedenfor) 
6. Husk også at opdatér dit betalingskort, såfremt du i årets løb har modtaget nyt 

 

 

Til vigtig information vedr. kontingentet 2022: 
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1. Hvis man vil undgå et gebyr i forbindelse med fremsendelse af girokort, skal man have registreret sit 
betalingskort inden d. 10/1 kl. 18. 

2. Gebyr for girokort er 50 kr., og gebyr ved tilmelding til BetalingsService er kr. 25. Betaling med automatisk træk 
på betalingskort er gratis. 

 
NYTÅRSTURNERING FOR SENIORER/VETERANER 
En gammel tradition er tilbage, når vi lørdag d. 16. januar kl. 12-19 ønsker hinanden godt nytår og kæmper om æren. 
Turneringen foregår i Hollænderhallen, og når vinderen er fundet, vil der blive budt på en let anretning samt 
øl/vand. Det koster 75 kr. at være med. 
 
Du kan tilmelde dig hér: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=665 
 
Sidste frist for tilmelding er d. onsdag d. 12. januar – og se i øvrigt indbydelse på sidste side i dette nyhedsbrev.  
 
TEMATRÆNING FOR SENIORER/VETERANER 
Vinteren igennem afholder vi en lang række tematræninger i Brøndby:  
Tema 1: Flugtninger, slagflugtninger, smash 
Tema 2: Serv, retur 
Tema 3: Stopbolde, angrebsslag 
Tema 4: Grundslag, placering af grundslag samt brugen af vinkler  
 
Alle tematræninger indledes med opvarmning og grundslag. 
 
I 2022 har vi tematræninger på følgende dage:  
 
9/1, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=634 
23/1, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=640 
23/1, kl. 10.30-12.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=641 
6/2, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=646 
6/2, kl. 10.30-12.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=647 
27/2, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=652 
27/2, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=653 
27/3, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=642 
27/3, kl. 10.30-12.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=643 
10/4, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=648 
10/4, kl. 10.30-12.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=649 
 
INDENDØRSBANE I BRØNDBY 
Indtil vi atter går udendørs, så husk, at du kan spille om søndagen i Brøndby (Brøndby Tennis, Horsedammen 46, 
2605 Brøndby). Du kan købe enkeltstående søndage fra enten 09.00 – 10.30 eller 10.30 – 12.00. Kr. 175 pr. timeslot 
og du booker banen via halbooking – husk at skift til ”Indendørs Baner” i øverste venstre hjørne. 
 

 
 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
18. december – 2. januar  Jul og Nytår (ingen træning) 



 3 

16. januar  Nytårsturnering, senior/veteran 
3. januar  Første træningsdag 
 
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:  Patrick Ørngreen naestformand@dragoertennis.dk 
Kasserer:  Eva Thomsen  kasserer@dragoertennis.dk 
Seniorformand: vacant  senior@dragoertennis.dk 
Ungdomsformand: Jeppe Vestentoft ungdom@dragoertennis.dk 
Baneformand:  Leif Johnson  bane@dragoertennis.dk 
Bestyrelsesmedlem: Claes Clevin  bestyrelse01@dragoertennis.dk 
Sekretær:  Charlotte Thörring sekretaer@dragoertennis.dk 
 
 
 

HUSK AF FØLGE OP OS PÅ FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249 
 
 
 

 



Nytårsturnering

Det er med stor glæde, at vi traditionen tro
laver den årlige nytårsturnering.

Datoen er søndag d. 16 januar fra 12.00-19.00.
Sted: Hollænderhallen.
Deltagere: Senior/veteran deltagere er velkomne,

Turneringsformatet:
- Doubler i puljer.
- Tilmelding vil være som enkelt person og ikke som hold.
- På dagen bliver alle delt op i double hold.
- Kampene vil være på enten 15min eller et aftalt antal partier på

forhånd inden start, afhængigt af antal deltagere til eventet.
- Turneringsansvarlig: Patrick Ørngreen

Der vil være indlagt pauser i løbet af dagen samt forfriskninger og en
let anretning omkring klokken 17.00.

På vegne af Seniortennis udvalget
Patrick Ørngreen


