Nyhedsbrev Juli 2022
Kære medlemmer,
I bestyrelsen er vi desværre blevet et medlem mindre, idet Patrick Ørngreen har valgt at trække sig. Der skal lyde en
stor tak til Patrick for at støvsuge lokalmarkedet for sponsorer og bidrage med indsigter i bestyrelsesarbejdet. Det vil
sige, at vi (atter en gang) kommer med en opfordring til vores medlemmer med blod på tanden til frivilligt arbejde
om at række ud til Bestyrelsen for at give et nap med.
Vi kunne godt bruge hænder til følgende:
- Redaktør med lyst til at vedligeholde vores website (WordPress), FB og fremtidige nyhedsbreve
- Hold-koordinator (primært spørgsmål om at oprette træningsprogrammer i halbooking. Foregår 2 gange
årligt)
- Holdturneringsansvarlig (sen/vet) (koordinering af tilmelding til Tennis Øst/DTF, info til holdkaptajner)
- Boldansvarlig (prisforhandling, udlevering, lagerstyring)
- Klubmesterskab (koordinering og indkøb af præmier)
- Sociale og sportslige initiativer for seniorer/veteraner
Vil du gerne høre mere om ovenstående arbejdsopgaver, så kontakt vores sekretær på sekretaer@dragoertennis.dk
Presseklip – Dragør Kommune forlænger kontrakten (Dragør Nyt, 6/7-2022)

Nyt fra anlægget
Som de fleste sikkert har lagt mærke til, så er der ikke meget tryk på vores vand i øjeblikket. Det skyldes, at Hofor
roder og regerer på Engvej. Vi håber, at det snart er overstået, så vanding efter endt spil rent faktisk hjælper.
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Samtidig så har den friske vind, fjernet næsten al grus fra banerne. Vi er obs på sagen, og arbejder så hurtigt vi kan
med at få styr på situationen.
Gæster på anlægget
Med sommerferiens komme vil anlægget ofte stå nærmest tomt hen – MEN det skal IKKE indbyde til, at man blot
tager gæster med på banen uden at booke en gæstetime. Vores vedligeholdelsesomkostninger forsvinder ikke, og
alle må yde for at nyde. Bestyrelsen har desværre ved flere lejligheder kunne konstatere, at baner benyttes af folk
uden tilknytning til klubben. Så hermed en opfordring til at alle optræder efter et empatisk foreningskodeks, og ikke
tager Moster Oda, fætter Svend eller lille Ib med på banen uden at betale for dem.
Gæstetræner på besøg
Søndag d. 14. august kl. 10-13 får vi besøg af trænerchef, Kim Hansen, som sammen med Søren Bäcklund vil tilbyde
seniorer og veteraner en træningsoplevelse ud over det sædvanlige. For jer, som ikke kender Kim Hansen, så er han
nyudnævnte ungdomslandstræner og fungerer i det daglige som træningschef i Tennis Øst. Et træningspas er 1,5
time og koster 150 kr. Du kan melde dig til via disse links:
10.00-11.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=722
11.30-13.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=723
Vi har plads til 8 spiller pr. hold og træner på 2 baner.
Klubmesterskaberne 2022 - Senior/Veteran
Så er mapperne lagt frem i klubhuset og sidste frist for tilmelding er d. 1. august. Klubmesterskaberne er for alle, der
har lyst til at finde nye træningsmakkere og prøve kræfter med turneringslivet under trygge rammer. Der er rækker
for alle niveauer, hvor C er tilegnet/rettet mod nybegyndere og A mod vores holdspillere. Dertil kommer alle
veteranrækkerne, hvor man inddeles efter alder. Du bør læse det fulde turneringsreglementet hér:
http://dragoertennis.dk/om-os/vedtaegter/
Vi forventer at kunne frigive lodtrækning og program i løbet af uge 32 og ligeledes også hænge programmet op i
klubben. Husk følgende gode regler:
1. Flytning af kampe: Kan du ikke spille på det programsatte tidspunkt, så find en ny tid sammen med din
modstander og sørg for at få flyttet banereservationen ved at skrive til Turneringsledelsen på nedenstående
mailadresser. (Står banen uudnyttet hen, så modtager du en opkrævning på kr. 50). Dette gebyr er indført
for at sikre, at baner altid frigives til glæde for de af klubbens medlemmer som IKKE deltager i
Klubmesterskaberne.
2. Betaling for deltagelse: Når programmet er offentliggjort (og vi dermed har vished for, hvilke rækker der
oprettes), så bedes du indbetale kr. 50 pr. række, som du deltager i. Beløbet går til at dække præmier og
bolde, og indbetales via MobilePay på 71737. Skriv blot ”Navn, KM 2022”. Bemærk, at dette gælder KUN for
deltagelse i Senior/Veteran mesterskaberne.
3. Turneringsledelsen (Senior/Veteran):
Eva Thomsen, kasserer@dragoertennis.dk
Charlotte Gottlieb Thörring, sekretaer@dragoertennis.dk
Vi regner med, at man igen i år kan tilmelde sig frokost i forbindelse med finaleweekenden og vil hurtigst muligt få
sat tilmeldingslister op i klubben.
Til alle vores nye medlemmer – kom og deltag. Der bør være rækker til alle aldre og niveauer. Og hvis du ikke ejer
konkurrencegenet, så kig forbi til spændende kampe og frokost.
Klubmesterskaberne 2022 - Ungdom
Der skal lyde en stor opfordring til ALLE vores ungdomsspillere til at melde sig til dette års Klubmesterskab for
juniorer. Deltagelse er en rigtig god mulighed for at stifte bekendtskab med turneringslivet – men lige så stor en
mulighed for at møde nye træningsvenner og få lidt sjov på banen. Tennischef, Søren Bäcklund vil sørge for, at
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deltagerne bliver inddelt efter alder og niveau, så det bliver sjovt for alle at være med.
Tilmelding skal sendes til juniortraening@dragoertennis.dk senest mandag den 16. august.
Når alle tilmeldinger er i hus, bliver der lavet et kampprogram. De første kampe spilles i uge 35, og alle finaler spilles
i weekenden den 17. til 18. september. For U10-spillerne bliver alle kampe afholdt i finale-weekenden.
Turneringsledelse (Ungdom): Lasse Lyngbo, juniortraening@dragoertennis.dk
Boldmaskinen
Boldmaskinen er back in business – og du kan nu tegne et abonnement for 250 kr. Med et abonnement i baglommen
kan du frit booke maskinen som hitting partner. For at bruge maskinen skal du have instrukser om korrekt brug, og
du bedes kontakte sekretæren for yderligere info. Et abonnement er gældende indtil 31/12-2022 og kan købes hér:
https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=712
Sommercamps – for ungdomsspillere
Sidste chance i år:
Uge 31: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=669
Tenniscamp er mandag-torsdag, kl. 10-15 og der vil være fokus på tennisspil, sjov og socialt samvær. Pris for
medlemmer 875 kr. Ikke-medlemmer kan ligeledes deltage – se mere via dette link:
http://dragoertennis.dk/ungdom/sommercamps-2/
Lidt datoer at skrive sig bag øret
Uge 31
Sommercamps for ungdomsspiller
1. august
1. træningsdag efter sommerferien (seniorer)
8. august
1. træningsdag efter sommerferien (ungdom)
17.+ 18. september
Finaler, Klubmesterskaberne
24. + 25. september
Reserveweekend, Klubmesterskaberne
1. oktober
1. træningsdag, indendørs
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
vacant
Eva Thomsen
vacant
Tore Duvold
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 OS PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249
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