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Hej!
Välkomna till ett nytt härligt tennisår. Många
saker händer nu under våren för att banorna
skall komma i toppskick. Hjälp oss att få banorna
i topptrim (se vårstädning av grusbanorna). En
ny beställningsomgång av klubbdräkten är även
på gång samt anmälning till uteträningen, missa
inte detta!!!
Per Lundahl, ordförande

Vårstädning av grusbanorna
I år kommer denna att äga rum lördagen den
2 april 10.00.
Trumlingen av banorna kommer att ske 7-10
april.
Kontakta Inga Rydgren (50051) om ni kan hjälpa
till, vi behöver all hjälp vi kan få. Kom och träffa
övriga i klubben då vi även ger information om
utesäsongen.

Rapport från årsmötet
På årsmötet bestämdes att medlemsavgiften
skall vara oförändrad, dvs. 150 kr ( eller 300 kr
för familj ) för kalenderåret 2005.
Valen på årsmötet samt styrelsens
konstituerande innebär att SSTK nu är
organiserat enligt följande:
Styrelsen:
Per Lundahl (ordf., 046-335778), Per Gunnar
Bringhorn(v.ordf.), Magnus Selin (kassör, 04650085),Camilla Ragnerstam (sekr.), Olof
Bergsten (ledamot), Peter Sundén (suppl), Inga
Rydgren (suppl)
Revisorer: Lennart Månsson och Nicklas
Ekstrand
Rev.suppleant: Lars Ek
Valberedning: Görel Bergsten
(sammankallande) och Gunnel Petersson

Klubbdräkt
Glöm inte att beställa den nya klubbdressen som
kom ut i en första omgång i fjol. Nu gör vi en ny
beställning. Sista beställningsdatum är 10
april. Följande dagar kan ni prova
klubbddressen vid utebanorna: 2 april (10-12), 7

& 8 april (18-20) samt 9 & 10 april 10-12.
Klubbdressen kan även provas på Vikingahallen
4 april 15:30-20:30 & 5 april 15:30-18:30.
Vid frågor kontakta Per Lundahl..

Utebanorna öppnar 1 maj
Säsongskort kan köpas billigt även i år. Korten
gäller hela utesäsongen och kan köpas av
Nicklas Ekstrand (51821), Ulf Petersson och Per
Lundahl.
Juniorkort: 100 kr, Seniorkort: 350 kr.
Löstimmesbiljetter köpes på OK/Q8-macken,
de kostar 50 kr/timme.
Vaktmästare sökes för sommaren, anmäl ditt
intresse hos vår banfogde Patrik Petersson
(57441).Ersättning utgår med 50 kr/timme och
det är ca 2 timmars jobb/dag under högsäsong.

Kalendarium
2 april 10.00: vårstädning tennisbanorna.
7-10 april: trumling av tennisbanorna
16-17 april: lägga ut de nya tennislinjerna
1 maj : utebanorna öppnar.
2 maj – 12 juni: maj-junitennis
Sommartennis Period 1: kommer att vara 13-18
juni och 20-23 juni.
Sommartennis Period 2: kommer att vara 1-5
augusti och 8-12 augusti.
Kompensation för eventuella regndagar är 1516 augusti klockan 10-14.
Klubbmästerskapet 13-28 augusti.

SSTKs hemsida på nätet
SSTKs hemsida finner du på:
www.ekstrand.org/SSTK
Under fliken "Nyheter" kan du läsa alla resultat
från seriespel och andra turneringar. På
hemsidan hittar du även medlemsmatrikeln,
samt andra intressanta uppgifter. Besök
hemsidan samt anmäl er email-adress om ni
inte redan gjort detta.

Öppen Bana
Samtliga juniorer är välkomna till
tennisbanorna för matchspel och andra
aktiviteter följande fredagar: 6 maj, 13 maj, 20

maj, 27 maj & 3 juni. Vi spelar 17:30-20:30.
Kiosken kommer även att ha öppet.
Vi söker vuxna som kan tänka sig att hjälpa till,
kontakta Camilla Ragnerstam (50480).

