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Nyhedsbrev Marts 2022 
 
Kære medlemmer, 
 
På en dag som i dag, hvor solen skinner - og bane 7 er erklæret klar til spil - så kan det næsten kun gå for langsomt 
med at komme på grus. Derfor har vi også klargjort vores udendørstræningsprogram, som åbnes for tilmelding 
tirsdag d. 22. marts. Goes without saying at deltagelse i vores træning (og booking af baner i øvrigt) er forudsat et 
aktivt og betalt medlemskab. Som altid har vi lagt os i selen for at udbyde et bredt og varieret program. 
 
Til de helt små: 
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. For at deltage i dette initiativ er det ikke en 
forudsætning, at du er medlem af tennisklubben. 
 
Til vores juniorspillere: 
Rød bold: 75% langsommere bold, ideel til nybegyndere. Der spilles på U10 banemål. Målgruppe: Børn 5-8 år 
 
Orange bold: 50% langsommere bold, ideel til let øvede, og man opnår bedre føling med bolden. Der spilles på U10 
banemål, og nettet sænkes med 11 cm. Bruges ofte som overgang til grøn bold for både børn og voksne 
Målgruppe: Let øvede børn 7-11 år 
 
Grøn bold: 25% langsommere bold, ideel til opstart af spil på almindelig bane. Grøn bold bruges af spillere, der er på 
stadiet lige før gul bold. Målgruppe: Børn 8-14 år 
 
Gul bold: Helt alm. bane -  helt alm. bolde 
 
Til vores seniorer: 
Alle niveauer – fra begynder til øvet 
 
Til vores seniorer og veteraner, som kan spille om formiddagen: 
Formiddagstræning med Søren Bäcklund i spidsen efterfulgt af et dagshold for øvede seniorspillere. 
 
Du finder alle hold listet på halbooking (https://dragoertennis.halbooking.dk/newlook/default.asp) og kan under 
”Menu” vælge eksempelvis ”Hold Ungdom (Sommer)”. God fornøjelse! 
 
Vores sponsorer 
Dragør Tennis hjælpes i det daglige af mange lokale butikker og firmaer. Vores sponsorer træder til, når der skal 
findes præmier, indkøbes windshields, støttes op om ungdommen, klubtøj og -arrangementer - og vi er meget 
taknemmelige. Du kan se listen af sponsorer på vores website – og hjælpe os med at sige tak for hjælpen ved at 
handle og træne hos dem.  
 
Der er to sponsorer som i dette nyhedsbrev skal fremhæves: Flügger og Føtex Food – fordi foråret er på vej og fordi 
sidstnævnte aftale er ny. Vidste du, at du kan få 20% på malervarer, hvis du siger ”Dragør Tennis”, når du handler 
hos Flügger, Amager Landevej 102, 2779 Kastrup. Én gang om året får klubben så 5% retur – og hvem ved… måske 
kan det på et tidspunkt dække maling af hegn eller klubhus. 
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Samtidig har vi pr. 1/3-2022 overtaget ”pant-donationen” hos Føtex Food. Det vil sige, at hvis du afleverer din pant i 
deres flaskeautomat, så kan du vælge at donere din pant til Dragør Tennis’ Ungdomsafdeling, således at vi kan lave 
endnu flere sociale arrangementer for byens ungdom.  
 
Ked af at være medlem? 
Ønsker du at slutte dit medlemskab af Dragør Tennis, så kan du meddele dette pr. skrift til vores kasserer, Eva 
Thomsen. Hun træffes på kasserer@dragoertennis.dk 
 
Aktivitetsdag 
Kom og giv en hånd med… vi er sammen om klubben, og hvordan anlægget ser ud. Vi mødes søndag d. 27. marts kl. 
10 og så skal der sættes windshields op, luges ukrudt, slibes borde og bænke, sættes redskaber og bænke frem på de 
forhåbentlig klargjorte baner.  
 
Standerhejsning 
Standerhejsningen er fastsat til d. 3. april kl. 14.00 – vi glæder os til at se jer og sammen erklære anlægget for åbent.  
 
Tematræning for seniorer/veteraner 
Indendørssæsonens sidste tematræninger i Brøndby:  
27/3, kl. 09.00-10.30 – 2 ledige pladser: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=642 
27/3, kl. 10.30-12.00 – 1 ledig plads: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=643 
10/4, kl. 09.00-10.30 – 4 ledige pladser: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=648 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
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 
Uge 26, 27 og 31 Sommercamps for ungdomsspiller – vi har åbnet for tilmeldingen 
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: Tore Duvold  ungdom@dragoertennis.dk 
Baneformand:  Leif Johnson  bane@dragoertennis.dk 
Bestyrelsesmedlem: Claes Clevin  bestyrelse01@dragoertennis.dk 
Sekretær:  Charlotte Thörring sekretaer@dragoertennis.dk 
 

 


