Nyhedsbrev September 2021
Kære medlemmer,
Efteråret kommer snart susende, klubmesterskabsfinalerne står for døren – og nedenfor lidt nyttig info:
Generalforsamling
Mandag d. 30. august blev der afholdt Generalforsamling (oprindelig fastsat til marts 2021). Der vil hurtigst muligt
blive lagt et referat på hjemmesiden, men hér skal da lyde et stort og hjerteligt velkommen til de nye
bestyrelsesmedlemmer: Leif Johnson (Bane & Anlæg) og Claes Clevin (menigt medlem).
Samtidig takkede Jim Guldbrandsen af efter mange år i trøjen, og posten som næstformand varetages nu af Patrick
Ørngreen. Tak for indsatsen, Jim!
Sunset Tennis
Kom og være med til et par sociale timer på anlægget. Man samles i klubhuset kl. 17 og spiller doubler på kryds og
tværs til fysikken slipper op – eller solen går ned. Alle seniorer og veteraner skal være velkomne – det forudsætter
blot at man er medlem.
P.t. har vi en enkelt dato tilbage i kalenderen, og ønsker du at være med, så kan du tilmelde dig via nedenstående
link:
Fredag d. 1. oktober: https://dragoertennis.halbooking.dk?hold=51013
Hér står arrangementet i Oktober-festivalens tegn med forskellige sjove tiltag. Efter endt kamp(e) vil der blive tændt
for grillen, så medbring kød el. lignende.
Deltagelse koster 20 kr.
Klubmesterskaberne 2021
Finalisterne er så småt ved at blive fundet, og der er lagt i kakkelovnen til et par spændende dyster, når
finalestævnet løber af stablen lørdag d. 18. september og søndag d. 19. september.
I stil med tidligere år vil der også i år være frokost. Ønsker du at spise med, så skal du blot skrive dig på listen i
klubhuset – og tage stilling til følgende:
1. Hvor mange ønsker at spise med – og hvilke dage
2. Hvilken menu, du ønsker at krydre ganen med
Det koster 50 kr. pr. madbillet pr. dag. Børn under 12 spiser gratis med, men skal skrives på listen. Tilmelding er
bindende.
Også i år kører vi med portionsanretninger. Maden leveres (og udleveres) af Tapas Treat, som har sat følgende menu
sammen til os:
CLASSIC Tapas

Pulled pork slider med chipotle mayo
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Tortilla Espanola med romesco sauce
Laks og torsk rillette
Tigerejer med chili dip
Oksekød albondigas med tomat-chilisauce
Durum baguette
PESCETARIAN (uden kød)
Pulled jack fruit slider med chipotle mayo.
Tortilla Espanola med romesco sauce.
Tigerrejer med chili dip.
Laks og torsk rillette
Plantebaseret albondigas med tomat-chili sauce.
Durum baguette.
CARNIVORE (ingen fisk/skaldyr)
Pulled pork slider med chipotle mayo
Tortilla Espanola med romesco sauce
Kalve filet ruller fyldt med spicy cream cheese
Hummus+Oksekød albondigas med tomat-chilisauce
Durum baguette
Hertil kan du naturligvis købe øl, vand og vin. Fadølsanlægget er i Coronaens tegn pakket væk.
Til alle vores nye medlemmer: Finaleweekenden er en lang, stolt tradition, hvor vi ser klubbens bedste spillere
kæmpe om titlen. Der er god tennis på programmet – ca. 10-18 hver dag. Der skal hér lyde en stor opfordring til at
kigge forbi og være en del af den gode stemning.
Har du husket det?
Altså din betaling for deltagelse i Senior/Veteran Klubmesterskaberne 2021. Hvis ikke, så kan det stadig nås, og
Turneringsledelse og klubbens kasserer vil blive ovenud begejstret for proaktivitet på denne front.
Det koster kr. 50 pr. række at deltage. Beløbet går til at dække præmier og bolde.
Har du helt svedt det ud, så kan du betale via MobilePay til 71737. Skriv blot ”Navn, KM 2021”.
Bemærk, at dette gælder KUN for deltagelse i Senior/Veteran mesterskaberne.
Winter is coming
Husk at i uge 37 møder alle deltager i Senior/Veterantræningen ind kl. 18.00. Ellers bliver det med pandelampe J
For de seniorer/veteraner, som normalt træner tirsdag/torsdag kl. 18.30-21.00 vil der være ekstra træning søndag d.
19. september kl. 16-18.
Afslutning for ungdomsspillere og familietennis-spillere
Efter en super udendørssæson, hvor der er trænet og spillet kampe som aldrig før i Dragørs Tennis, vil trænerteam
gerne slutte sidste træning af med en sjov og hyggelig dag. Vi laver lidt ekstra sjov på banerne, mens grillen bliver
klar til pølser med tilbehør. Så kom og deltag i løjerne torsdag d. 23. september, kl. 16-18.
Lukkeordning
Vi mangler hænder til uge 41+44. Skriv til sekretaer@dragoertennis, hvis du kan nappe en uge.
Indendørstræning og baner til leje
Igen i år har vi lagt billet ind på baneleje i Hollænderhallen, Kongelundshallen, Nordstrandskolen, ProTreatment og
Brøndby. Det er langt fra optimalt, men der er ydet en indsats for at sikre Dragør Tennis så megen haltid som
overhovedet muligt.
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Vi vil i stil med tidligere år udbyde følgende:
Ungdomstræning – alle genre til alle aldre
Familietennis – hver søndag, 3 forskellige hold
Seniortræning
Senior Skum – doublespil med skumbolde - et sjovere alternativ til motionscyklen?
Senior Tematræning – søndag formiddage med fokus på et udvalgt emne
Hertil kommer baner, som kan lejes i såvel Hollænder- og Kongelundshallen samt Brøndby.
Træningsprogrammet vil være tilgængeligt søndag d. 12. september på vores website, og vi har første træningsdag
d. 3. oktober.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
19. september
Ekstra træning for sen/vet, kl. 16-18 (se yderligere ovenfor)
18.-19. september
Klubmesterskaber, finaleweekend
23. september
Afslutning for ungdomspillere og deltagere i familietennis
25.-26. september
Klubmesterskaber, reserveweekend (i tilfælde af regn d. 18.-19. september)
19. september
Sidste udendørs træningsdag
3. oktober
Første træningsdag indendørs
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

HUSK AF FØLGE OP OS PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249
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