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Nyhedsbrev April 2022 
 
Kære medlemmer, 
 
Fokus på træningstilmelding og standerhejsning i dette nyhedsbrev. Vi starter vores udendørstræning op mandag d. 
25. april, så har du – eller dit barn – lyst til at være med, så er det nu, at du skal melde dig til.  
 
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.  
 
Søndage kl. 9-10: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=708 
Søndage kl. 10-11: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=709 
Søndage kl. 11-12: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=710 
 
Til vores juniorspillere: 
Rød bold: 75% langsommere bold, ideel til nybegyndere. Der spilles på U10 banemål. Målgruppe: Børn 5-8 år 
 
Mandage, 16-30-17.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=688 
Mandage, 17.30-18.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=689 
Tirsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=690 
Onsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=691 
Torsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=692 
 
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 
 
Mandage, 15.30-17.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=693 
Tirsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=695 
Onsdage, 15.30-17.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=696 
Torsdage, 16.00-17.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=697 
Torsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=698 
 
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 
 
Mandage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=700 
Tirsdage, 16.30-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=701 
Onsdage, 15.30-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=702 
Onsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=703 
Onsdage, 16.30-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=704 
 
Gul bold: Helt alm. bane -  helt alm. bolde 
Mandage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=705 
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Tirsdage, 16.30-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=706 
Onsdage, 17.00-18.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=707 
 
Til vores seniorer: 
1./2. holds spillere: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=675 
Mandage, 18.00-19.30, mix øvet: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=677 
Tirsdage, 19.30-21.00, mix begynder: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=680 
Tirsdage, 19.30-21.00, mix øvet: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=681 
Torsdage, 10.00-12.00, formiddagstræning: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=676 
Torsdage, 12.00-13.30, mix øvet: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=683 
Torsdage, 19.30-21.00, let øvet: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=685 
Torsdage, 19.30-21.00, mix øvet: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=686 
 
Du kan tilmelde dig via ovenstående links – eller finde alle hold listet på halbooking 
(https://dragoertennis.halbooking.dk/newlook/default.asp) og under ”Menu” vælge eksempelvis ”Hold Ungdom 
(Sommer)”. HVIS… du finder, at holdet er optaget, så skriv dig endelig på venteliste – med lidt fleksibilitet får vi altid 
plads til alle. God fornøjelse! 
 
Standerhejsning 
Standerhejsningen finder sted søndag d. 3. april kl. 14.00. Efter års fravær af en repræsentant fra landets 
sportsbutikker, får vi i år besøg af Transocean, som medbringer nogle gode tilbud. Du vil få mulighed for at købe 
bolde, grib, nye sko, ny taske og meget andet godt. Vi glæder os til at se jer og sammen erklære anlægget for åbent.  
 
 
 
 
 
 
Tematræning for seniorer/veteraner 
Indendørssæsonens sidste tematræning i Brøndby:  
10/4, kl. 09.00-10.30 – 4 ledige pladser: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=648 
 
Lidt datoer at skrive sig bag øret 
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 
18.+19. juni  Dragør Cup 
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 
 


