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NYHEDSBREV
SM UDE 2021 (SEMIFINALER OG FINALER)
Dette års SM blev noget specielt, da Dragør kommune
blev hårdt ramt af Covid-19 op til finaledagene.
Torsdag aften besluttede bestyrelsen for Tennis Øst
i samråd med Dragør kommune, at semifinalerne og
finalerne skulle bredes ud, så man ikke samlede flere
hundrede mennesker i én by, hvor smittetallet var for
højt.
Vores to referees - Preben Silva og Preben Rasmussen
samt unionens sportschef Kim Hansen - var på plads
i Dragør lørdag og søndag for at udlevere bolde og
præmier.
Tak til de mange klubber og spillere for at agere
hurtigt og smidigt, så stævnet alligevel fik en fin
afslutning. Også en stor tak til Dragør Tennisklub, som
endnu engang sagde ja til at afholde sådan et stort
finalestævne.
Vi krydser fingre for, at vi fremover kan afholde SM på
vanlig vis.

CODAN
Unionen har tidligere på året indgået en aftale
om forsikringsaftaler til klubberne og i løbet af de
kommende måneder vil man blive kontaktet af en
Codan assurandør.
I den forbindelse har vi fået en ny kontaktperson,
Anders Mølbak der kan kontaktes på
qsk@codan.dk eller telefon 30 37 80 97.

TENNIS ØST SA M A RBE JDER MED C OOL SPORT A /S SOM
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BAMBUSA
Siden indgåelse af den landsdækkende aftale med
Dansk Tennisforbund og de tre lokalunioner har
Bambusa bygget organisationen op i Danmark.
Hjemmesiden er: bambusa.dk/
Bambusas hovedkontakter øst for Storebælt er:
Rasmus Bertelsen		
rasmus@bambusa.dk 		
Mob. 60245161
Mikkel Kirkegaard
mikkel@bambusa.dk
Mob. 27127058
Derudover har vi i Tennis Øst udvalgt 10 foreninger,
som vi anbefaler Bambusa at satse på i første
omgang. Foreningerne ligger i den høje ende
medlemsmæssigt, da vi har erfaret, at mange
tennisspillere køber strømperne til brug i egen
familie eller som gave. Men det skal ikke forhindre
den enkelte forening i at gå i gang også.
Se nedenstående eksempel:
400 familieposer salgspris til 750 kr.
(375 kr. fortjeneste pr. pose til klubben = 150.000 kr.)

UNIONSTRÆNINGER
Ligesom sidste år er der fuld gang i sommerens
program.Der er i alt planlagt 12 samlinger rundt
omkring på Sjælland.
Samlingerne er fortrinsvis afviklet for U12 piger og
drenge, U14 piger og drenge samt seniorer.
De næste samlinger der udbydes, vil være for U10
samt U16 og U18, så vi når hele vejen rundt.
Hovedtemaet har indtil videre været at tage rundt
til forskellige klubber. Fremover vil der også blive
udvidet med at være på faste steder, så folk får
bedre mulighed for at planlægge.

Familiepose med 5 strømpepakker

Kontaktperson hos Tennis Øst:
Kurt Søndergaard
tennis@east.dk
Mob. 21 22 95 96

Har din klub lyst til at afholde en Tennis Øst samling,
så tøv ikke med at skrive til Sportschef Kim Hansen
på KH@tennis.dk. Vi skræddersyer gerne konceptet
til din klubs behov.
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KØRESTOLSTENNIS WORLD TEAM CUP I PORTUGAL
Tennis Øst sætter, i samarbejde med
Parasport Danmark og DTF, ekstra
kræfter ind for at brede kørestolstennis
ud i hele landet, efter at Tennis
Øst har fået “stafetten” af DTF på
kørestolstennisområdet i hele landet.
På et nyligt afholdt møde, med deltagelse
fra hele landet, blev der sat delmål op
for projektet. Samt forventningsafstemt.
Derudover blev der allerede på dagen
skabt kontakt mellem kørestolsspillere fra
Aabenraa og Nyborg.
I nærmeste fremtid tager Tennis
Øst’s Sportschef på tur og snakker
med de forskellige små enklaver af
kørestolsspillere i hele Danmark.
Blandt de opsatte mål er bl.a. at få DM i
kørestolstennis afviklet på samme tid og
sted, som DM for stående spillere. Men
også at få finalen i kørestolstennis sendt
på TV gennem den aftale, der er lavet med
Sport Live.
Første opgave var World Team Cup i
Portugal, hvor Danmark deltog med
herrelandsholdet.
Stor tak til Ølstykke Tennisklub for at lægge
baner til, så spillerne kunne komme i
topform inden afrejse.
Turen derned blev en stor succes. Det
blev til holdkampssejre over henholdsvis
Mexico og Guatamala og nederlag til
Tanzania. Efter turen har spillerne fået
endnu mere ”blod på tanden” til at komme
ud og repræsentere Danmark ved diverse
internationale turneringer.

VI ØNSKER ALLE
EN GOD SOMMER MED MASSER AF TENNIS
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