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Hej!
Sommaren har hittills varit mycket bra för tennis.
Vi gratulerar vårt knattelag 1 som vann sin
division 3 serie. Slutspel väntas i Båstad 27
augusti eller 3 september. Återkommer med
vilket datum det blir. Glöm ej att anmäla er till
klubbmästerskapet samt inneträningen. Nytt för i
år är att vi även kommer att bedriva viss träning i
Veberöd eftersom tennisskolan växer så mycket,
missa inte detta!!!
Värt att notera är att vi nu är över 200
medlemmar i klubben samt att vi hade kring 100
elever i träning under maj-juni tennisen.
Per Lundahl, ordförande

Klubbmästerskapet
Ta chansen att prova era färdigheter och ha kul
under vårt klubbmästerskap den 13-28 augusti.
Anmälan sker till:
Patrik 046-57441
Olof 046-58712
Johan 046-50085
Eller på anm.talong vid utebanorna!!!
Sista anm.dag är den 9 augusti
Ev. förbehåll måste lämnas i samband med
anmälan, man får max ställa upp i 4 klasser ( se
bilaga)

Anmälan träning HT 2005
Glöm ej att anmäla er till träning inför hösten. Vi
kommer att ha träning i år i 4 hallar: Byskolan
(mjuk boll, endast Lö) Killebäck (mellanhård boll,
Torsd. & Fre), Vikingahallen (hård boll) samt nytt
för i år även bedriva träning i Veberöd (hård boll,
endast Lörd)
Vi har ett begränsat antal platser i hallarna,
varför vi ej kan garantera till 100% att man spelar
i den hallen man har valt.
Sista anm.dag är den 13 augusti till Per

Lundahl (se bilaga)

Klubbdräkt
Vi har en uppsättning klubbdräkter som finns till
försäljning, dock i begränsad mängd. Ta
chansen och köp nu innan de tar slut igen

Vid frågor kontakta Per Lundahl eller Magnus
Selin

Rapport från seriespelet ute
Vi gratulerar knattelag 1 som gick obesegrade
genom sin division 3 serie och tar klivet upp till
division 2 till nästa utesäsong. Övriga lag gick
det som följande för:
Herrlaget: 3:a div 2
P21 (lag 1): ej färdig, blir 1:a eller 2:a i div 2
P21 (lag 2): 4:a div. 2
P16: 3:a div 2
Knattelag 2: 4:a div. 3

Utebanorna stänger 1 sept.
Eventuellt hålls banorna öppna längre beroende
på vädret. Säsongskort kan fortfarande köpas
billigt. Korten gäller hela utesäsongen och kan
köpas av Nicklas Ekstrand (51821), Ulf & Patrik
Petersson och Per Lundahl.
Juniorkort: 100 kr, Seniorkort: 350 kr.
Löstimmesbiljetter köpes på OK/Q8-macken,
de kostar 50 kr/timme.
Vid frågor kontakta vår banfogde Patrik
Petersson (57441).

Kalendarium
Sommartennis Period 2: kommer att vara 1-5
augusti , 8-12 augusti & 15-19 augusti.
Kompensation för eventuella regndagar är 2223 augusti klockan 10-14.
Klubbmästerskapet 13-28 augusti., sista anm.
Dag är 9 augusti ( se bilaga)

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.

SSTK´s kontaktpersoner
Ordförande & chefstränare

Per Lundahl 073-7084909, 046-335778
Kassör
Magnus Selin 046-50085, 070-6850866
Banfogde utebanorna
Patrik Petersson 046-57441, 070-8954714

