Nyhedsbrev November 2021
Kære medlemmer,
Mørket er over os og gradvis er vi gået i gang med at lukke anlægget ned. Det vil sige, at det p.t kun er muligt at
booke bane 4, 6, 7, 8 og 9.
Den 15. november har vores banemand, Lars sidste arbejdsdag for i år, og fra denne dato vil klubhuset blive låst af.
Det vil sige, at du må klæde om hjemmefra, der er ingen kaffe på kanden – og nej, ej heller adgang til toilet.
Ligeledes vil der kun være adgang fra P-pladsen.
Når alt det så er sagt, så er det vores hensigt at holde banerne åbne så længe som overhovedet muligt. Sidste år
spillede vi frem til 2. juledag, hvor frosten definitivt satte en stopper for udendørstennis.
Når vi begynder at få nattefrost/rimfrost vil banerne ligeledes først være tilgængelig op ad formiddagen, når solen
har fået magt og tøet underlaget lidt op.
JULEARRANGEMENT FOR UNGDOMSSPILLERE
Traditionen tro runder vi året af med en juleturnering for vores ungdomsspillere og
deres forældre/bedsteforældre. Det vil være en doubleturnering, hvor man
inddeles i forskellige niveauer, så alle kan være med. Har man ingen makker, er det
ingen hindring, så finder vi en makker til dig. Det koster 75 kr. pr. par at være med
– og så byder vi på æbleskiver, sodavand og gløgg.
Du kan tilmelde dig hér: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=663
Sidste frist for tilmelding er d. 4. december (og se i øvrigt den festlige indbydelse
på sidste side i dette nyhedsbrev).
FAMILIETENNIS
Der er stadig enkelte ledige pladser på vores "Familietennis", så fik du ikke meldt dit barn – eller barnebarn – til, så
kan det nås endnu. Familietennis er målrettet de 3-5 årige, og konceptet er, at barnet meldes til – men så frit kan
vælge om det er mor, far eller bedsteforældre, der går med på banen til en fornøjelig time.
Kl. 9-10: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=604
Kl. 10-11: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=605
Kl. kl. 11-12: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=606
Følgende ungdomshold har stadig enkelte ledige pladser:
UNGDOM - RØD/SKUM
Onsdag kl. 16.30-17.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=614
Onsdag kl. 17.30-18.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=615
UNGDOM - ORANGE/GRØN/GUL
Vi spiller på 3 baner i Hollænderhallen, og sammensætter holdene, så niveau og alder ensrettes bedst muligt.
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Onsdag kl. 15.00-16.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=613
Søndag, kl. 9-10: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=607
Søndag kl. 10-11: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=608
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 2021 har er der enkelte ledige pladser på følgende tematræninger:
14/11, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=638
28/11, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=644
12/12, kl. 09.00-10.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=650
2022 har også masser af tematræning, og der er åbnet for tilmelding på halbooking.
INDENDØRSBANE I BRØNDBY
Også i år har vi mulighed for at leje baner i Brøndby (Brøndby Tennis, Horsedammen 46, 2605 Brøndby) – på
”søndags-basis”. Det vil sige, at 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)
11. december
Julearrangement, ungdom
16. januar
Nytårsturnering, senior/veteran
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:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Patrick Ørngreen
Eva Thomsen
vacant
Jeppe Vestentoft
Leif Johnson
Claes Clevin
Charlotte Thörring

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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Juleturnering i Dragør Tennis
Kære tennisbørn,

Vi spiller double
for julehyggen,

Så holder vi atter juleturnering i Dragør Tennis,

for sjov, for æren,

Så grib fat i mor, far eller bedsteforældrene og kom:

og for at vinde de flotte præmier.

Lørdag den 11. december kl. 15.00-18.00

i Hollænderhallen

Det koster 75 kr. pr. par at deltage inkl. æbleskiver

sodavand eller gløgg.

Betaling via haldbooking.
Skriv begge jeres navne i

Vi spiller i 3 kategorier:
ü Begynder
ü Let øvede
ü Øvede

bemærkningsfeltet. Har du
ingen makker, så skriver du dit

Juleturneringen handler
o om at hygge sig, og vi
opfordre alle til at
”spille fair play”

navn + ?, så finder vi en til dig.
Tilmeldingsfrist er den 4. dec.
De bedste julehilsner
Ungdomsudvalget

