Nyhedsbrev Maj 2022
Kære medlemmer,
Træningen er i fuld sving, sommeren er på vej – regn i store mængder er udeblevet J Det betyder også, at vores
baner har brug for vand. Og her fra redaktionens side kan ikke lyde en kraftig nok opfordring til følgende:
1. Ankommer du til en knastør bane, så SKAL der vandes inden spil
2. Når du er færdig, så SKAL du udligne eventuelle ujævnheder med skraberen
3. Når du er færdig, så SKAL du feje helt ud til kanterne
4. Når du er færdig, så SKAL der vandes …. længe og grundigt
Dem, som har været ude og spille holdkampe eller turneringer rundt om i landet ved, at vores baner er i særdeles
god forfatning. Men det bibeholdes kun ved en fælles indsats.
Pt. har Bestyrelsen indgået aftale med en ihærdig gruppe ungdomsspillere, som hver aften tager ned og vander, idet
aftenvanding i det lange løb er langt mere effektivt og holder bedre. Men det betyder ikke, at du selv kan slippe for
vanding. Det er et must… med mindre det regner.
Jubilæum
Vores tennischef, Søren Bäcklund rundede 1. april et skarpt hjørne, idet han i 10 år har været ansat i Dragør Tennis
som tennischef. Det vil Bestyrelsen gerne vise, at vi sætter pris på og inviterer derfor jer alle til kaffe, kage og et glas
vin onsdag d. 8. juni kl. 17.00. Kig forbi og ønsk coach tillykke.
Finalerne i Sjællandsmesterskaberne
Lørdag d. 4. og søndag d. 5. juni lægger Dragør Tennis baner til finalerne i dette års Sjællandsmesterskab. Det er en
publikumsmagnet af de større, og du kan i løbet af weekenden se hele 62 finaler blive afviklet og de absolut bedste
på Sjælland kåret. Kom ned og bliv inspireret til eget spil, få en fornemmelse for stemningen ved en stor turnering og
støt generelt bare op omkring initiativet.
Dragør Cup
I perioden 17-19. juni inviterer vi landets ungdom til Dragør Cup. Her vil ungdomsspillere i alderen 10-18 år kæmpe
om hæderen. Vi har i år udbudt 7 rækker, så i løbet af weekenden vil 60-70 ungdomsspillere være i kamp. At tage
ned og se, hvordan en turnering forløber er en stor inspiration – specielt hvis dit barn kunne tænke sig at gøre tage
det næste skridt og komme i gang med at spille turnering. Hvordan man kommer i gang med det er tit lidt af et
mysterium – har du brug for råd og vejledning, så tag gerne fat i vores formand for ungdomsudvalget, Tore Duvold
(ungdom@dragoertennis.dk) eller bestyrelsesmedlem, Claes Clevin (bestyrelse01@dragoertennis.dk)
Sommertræning for såvel seniorer som ungdom
Vi er i fuld sving, men der er stadig enkelte ledige pladser her og hisse. Du kan 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.
Tematræning for seniorer/veteraner
Årets første tematræning udendørs finder sted d. 12. juni. Der vil være fokus på grundslag, placering af grundslag og
brug af vinkler. Et træningspas er 1,5 time og koster 150 kr. Du kan melde dig til via disse links:
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10.30-12.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=715
12.00-13.30: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=716
13.30-15.00: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=717
Vi har plads til 8 spiller pr. hold; træner på 2 baner og er under kyndig vejledning af 2 trænere.
Sunset Tennis
Nye kræfter har taget over for Judy og Allan, og Sunset Tennis er tilbage fredag d. 3. juni kl. 17.30.
Konceptet er, at du melder dig til og så vil arrangørerne sørge for gode doublekampe, indtil solen går ned. Kom og
vær med og mød nye træningsmakkere og bliv del af det sociale foreningsliv. Der slutter af med at tænde grillen og
spise sammen så tag noget med til maven og evt. ganen og hyg dig sammen med os
Der skal i samme moment lyde en stor tak til Judy og Allan for at sparke initiativet i gang.
Ønsker du at være med d. 3. juni, så kan du melde dig til hér: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=719
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
Medlemsudvikling
Blot en indsigt i vores medlemsudvikling

Seniorer
Ungdom
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

d.d.2022

302
174
476

301
172
473

302
164
466

302
173
475

317
188
505

303
199
502

297
205
502

329
189
518

365
183
548

379
212
591

(Tallene stammer fra vores årsregnskaber, som også er tilgængelige på vores website. 2020-2022 stammer fra vores
medlemskartotek).
Sommercamps – for ungdomsspillere
Det er nu, at du skal få tilmeldt dit barn sommercamp, hvis han/hun gerne vil med. Benyt disse links:
Uge 26: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=667
Uge 27: https://dragoertennis.halbooking.dk?holdnr=668
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/
Skal træværket males i privaten?
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 klubbens hegn eller klubhus.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
21. maj
2. Div. herrer tager imod Brøndby Strand
22. maj
U10 tager imod Farum
22. maj
U12 tager imod Skovshoved
22. maj
U14 tager imod Rødovre
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30. maj
4.+ 5. juni
18.+19. juni
26. juni
Uge 26, 27 og 31
1. august
8. august
17.+ 18. september
24. + 25. september

Motionist, double tager imod Gladsaxe Tennisklub
Finaler, SM
Dragør Cup
Sidste træningsdag inden sommerferien
Sommercamps for ungdomsspiller
1. træningsdag efter sommerferien (seniorer)
1. træningsdag efter sommerferien (ungdom)
Finaler, Klubmesterskaberne
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:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Patrick Ørngreen
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 OP OS PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067185344249
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