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Nyhedsbrev Februar 2022 
 
Kære medlemmer, 
 
Som mange måske har erfaret, så er der atter pustet liv i debatten omkring Dragør Tennis, vores placering på 
Strandjægervej og en eventuelt lejekontrakts varighed.  
 
Det er ingen hemmelighed, at vi i 2021 blev præsenteret for en kontrakt, som garanterede os 10 år mere – gældende 
fra 2028. Denne kontrakt valgte vi ikke at skrive under på, da vilkårene ikke ville give os mulighed for at udvikle 
Dragør Tennis i henhold til vores ønsker. Det ville ikke være muligt for os at optage eventuelle lån med så kortfristet 
en fremtid.  
 
Derfor var det utrolig glædeligt, at Byrådet d. 3. februar 2022 tiltrådte Økonomiudvalgets beslutning om 30 år fra 
2028 og i samme åndedrag bad Forvaltningen om at forhandle vilkårene med os.  
 
Med andre ord - det ligger nu fast, at vi har fået muligheden for at opnå en ny aftale som løber til 2058. Kontraktens 
indhold skal forhandles med forvaltningen, hvilket - taget vores investeringsplaner i betragtning - ligeledes er 
positivt. Havde vi blot fået vores nuværende kontrakt forlænget, ville vi ganske vist have haft uopsigelighed, men 
ikke en kontrakt som på mange områder vil tilgodese eventuelle långivere på ordentlig vis.  
 
Næste skridt er at få udarbejdet en kontrakt, og forhandle med forvaltningen. 
 
Hvad angår vores investeringsplaner, så vil de naturligvis blive fremlagt på en (ekstraordinær) Generalforsamling, så 
snart som de er ”præsentérbare”. 
 
Skulle man ønske at lytte til debatten i Byrådet, så kan man gøre det via nedenstående link: 
https://dragoer.kommune-tv.dk/watch/5894 
 
Generalforsamling 2022 
Hermed indkaldelse til Generalforsamlingen 2022, som finder sted i Hollænderhallen d. 28. februar kl. 19.00. 
Klubben vil traditionen tro byde på øl, vand eller vin.  
 
(se indkaldelse næste side) 
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Mallorca 
Vi har 12 tilmeldte, som gerne vil afsted. Vi mangler lige 4 stk. for at kunne gennemføre turen – tøv ikke J 
 
Afrejse:  Lørdag d. 16. april 2022 (morgenfly - ekskl. morgenmad) – endeligt tidspunkt vil komme 

senere 
Hjemrejse:  Lørdag d. 23. april 2022 (middag – ekskl. frokost) – endeligt tidspunkt vil komme senere 
Hotel:  Hotel Son Caliu Spa Oasis (****), Palma Nova 
Transfer:  Inkluderet i prisen 
Bagage:  1 stk. bagage + 1 stk. håndbagage 
Rejsearrangør:  Spies 
Afbestillingsforsikring: Ikke inkluderet 
Rejseforsikring: Ikke inkluderet 
Antal pladser:  Max 24 
Pris, ophold:  ca. 6.700 afhængig af antal tilmeldte – incl. halvpension (morgen- og aftensmad – ekskl. 

drikkevarer) 
Pris, træningspas: Kr.  2.000 
Tillæg for enkeltværelse: Kr. 900 
Tilmeldingsfrist: 20. februar (såvel til Spies som sign-up til træning) 
 
Lidt mere info om Hotel Son Caliu Spa Oasis: 
Det charmerende hotel Son Caliu er et meget stemningsfyldt hotel. Det ligger 10 m fra den ugenerte strand og i 
gåafstand fra Palma Novas caféer og lange strandpromenade. Hotellet har en stor have, flot poolområde med 
solterrasse og solsenge samt børnepool og indendørs pool. Endvidere bar, restaurant, tennisbane, fitness, 
bordtennis, nyere spa- og wellnesscenter, frisør og eget dykkercenter (nogle faciliteter er mod gebyr). Der er 
desuden dans til livemusik 3-5 gange om ugen. Der er gratis trådløst internet på hele hotellet. Ingen bestemt udsigt 
kan garanteres. 
 
Den sportslige side: 
Vi tilbyder 10-14 træningstimer på Sporting Tennis Club, som ligger ca. 15 min. gåtur fra hotellet. 
Hver dag ca. 2 timers kurvetræning med fokus på slagøvelser, serv, flugtninger og dobbelttræning.  
3 trænere med bolde og masser af energi (såfremt vi ikke blive max-antal, vil antallet af trænere blive reduceret). 
Træningsprogrammet udleveres ved afrejsen. 
 
Tilmelding: 
Tilmeldingen er bindende og skal ske senest 20. februar. For at turen kan realiseres, skal vi være min. 16 / max 24 
personer. 
Tilmelding til rejse: Pr. mail til Søren Bäcklund, tennischef@dragoertennis.dk herefter modtager du link 
  vedr. betaling af rejse 
Tilmelding til træning:  https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=666 
 
For yderligere info: Søren Bäcklund, tennischef@dragoertennis.dk 
 
KONTINGENT 2022 
Mange af jer har fået nye betalingskort, og derfor er jeres kontingentbetaling ikke gået igennem. Der skal lyde en 
stor tak fra vores kasserer, hvis I lige logger ind og får registreret jeres betalingskort på jeres profiler i Halbooking. 
 
Ønsker du at tilmelde/opdatere 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) 
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TEMATRÆNING FOR SENIORER/VETERANER 
Indendørssæsonens sidste tematræninger i Brøndby:  
 
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 
 
SIDSTE NYT FRA TENNIS ØST 
Dragør Tennis er medlem af unionen, Tennis Øst. Herigennem deltager vi i holdturneringer og eksempelvis 
Sjællandsmesterskaberne. De seneste par år har Tennis Øst også påtaget sig at arrangere træningssamlinger og 
tennisture – for såvel ungdomsspillere som seniorer og veteraner . Hvis du er interesseret i at modtage nyt om 
samlinger, ture etc., så send en mail til unionstræner, Kim Hansen på KH@tennis.dk. Husk at angive dit navn og klub 
– juniorer bedes også angive også fødselsår.  
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
28. februar kl. 19.00 Generalforsamling 2022, Hollænderhallen 
27. marts, kl. 10.00 Aktivitetsdag 
3. april, kl. 14.00 Standerhejsning 
16.-23. april  Træningslejr, Mallorca 
25. april  Udendørstræning, 1. træningsdag 
30. april, kl. 11-13 Tennissportens Dag 
4.+ 5. juni  Finaler, SM 
17.+ 18. september Finaler, Klubmesterskaberne 
24. + 25. september Reserveweekend, Klubmesterskaberne 
 
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 
 
 
 


