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Nyhedsbrev September 2021 
 
Kære medlemmer, 
 
Så er vinterens træningsprogram på banen – og der er næsten noget for alle aldre: 
 
FAMILIETENNIS 
Hver søndag står der "Familietennis" på programmet. Hér har de 3-5 årige mulighed for at lege sig til en 
forhåbentlig lang tenniskarriere. 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 
 
UNGDOM - RØD/SKUM 
Vi træner på Nordstrandskolen og spiller med SKUM-bolde. Dette hold er velegnede til alle 
ungdomsspillere - men specielt nybegyndere og unge spillere vil have glæde af at spille med skumbolde.  
 
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.  
 
Onsdag kl. 15.00-16.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=613 
Torsdag kl. 15.00-15.55: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=610 
Torsdag kl. 15.55-16.50: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=611 
Torsdag kl. 16.50-17.45: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=612 
Søndag, kl. 9-10: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=607 
Søndag kl. 10-11: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=608 
Søndag kl. 11-12: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=609 
 
SENIORER – SKUM 
Der er 4 spillemæssige fordele ved skumtennis: 
- Skumboldene er større og lettere at ramme 
- Boldene er blødere, langsommere og mere skånsomme end de alm. tennisbolde 
- Opspringshøjden er lavere, hvilket giver en fordel i forhold til optimal boldtræf i hoftehøjde 
- Skumbolde udligner forskelle og kan derfor samle medlemmer på tværs af niveauer og alder 
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Vi har gjort plads til 36 deltagere, og man vil derfor indgå i en rotation i tidsintervallerne 18.30-19.30 / 
19.30-20.30 / 20.30-21.30. Der spilles altid double - og uden træner. 
 
Onsdage: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=630 
 
SENIORTRÆNING (KONGELUNDSHALLEN) 
Søndag 16-17.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=628 
Søndag 17.30-19.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=654 
 
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 vi følgende træningspas: 31/10, 14/11, 28/11 og 12/12 – og vi har 2 træningsslots hver gang: 
09.00-10.30 og 10.30-12.00. Og endnu en stribe af datoer er linet op i 2022.  
 
Du finder hele listen med tematræninger på halbooking / menu / hold senior (vinter) 
 
LEDIGE BANER TIL FAST VINTERLEJE 
Også i år har du mulighed for at leje dig en fast time i én af kommunens haller: 
 
Kongelundshallen 
Onsdag, kl. 17.30-19.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=627 
Torsdag, kl. 18-19: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=625 
Torsdag, kl. 19-20: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=626 
 
Hollænderhallen 
Lørdag kl. 8-9.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=618 
Søndag, kl. 8-9: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=624 
Søndag, kl. 8-9: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=623 
 
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. 
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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 
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:  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 
 
 
 

 


