Södra Sandby Tennisklubbs informationsblad
Nummer 1 medlemsåret 2006, mars 2006

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). Värt
att notera är att vårt knattelag 1 även
innesäsongen vann sin serie obesegrade och tar
därmed steget upp till division 2 ( har varit
obesegrade under 1 år nu). Klubbens
medlemsantal har nu passerat 200 medlemmar
och fortsätter att stiga. Vi ser med tillförsikt fram
mot ännu ett framgångsrikt tennisår med SSTK.
Glöm inte att anmäla er till Påskträffen samt våra
träningar under hela utesäsongen.
För att följa vad som händer i klubben ta en titt
på vår nya hemsida www.sstk.nu
Per Lundahl, ordförande

Vårstädning av grusbanorna
I år kommer denna att äga rum söndagen den
9 april 10.00.
Trumlingen av banorna kommer att ske 12-17
april.
Läggning av linjerna kommer att ske 22-23 april.
Kontakta Patrik Petersson (57441) om ni kan
hjälpa till, vi behöver all hjälp vi kan få. Kom
även 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 2006.
Valen på årsmötet samt styrelsens
konstituerande innebär att SSTK nu är
organiserat enligt följande:
Styrelsen:
Ordförande: Per Lundahl (046-335778)
Vice ordf.
Per Gunnar Bringhorn
Kassör:
Magnus Selin ( 046-50085)
Sekreterare: Camilla Ragnerstam
Ledamot:
Olof Bergsten
Suppleant: Inga Rydgren
Suppleant: Per Lindell
Revisorer: Lennart Månsson och Nicklas
Ekstrand

Rev.suppleant: Lars Ek
Valberedning: Görel Bergsten
(sammankallande) och Gunnel Petersson

Utebanorna öppnar 1 maj
Säsongskort kan köpas billigt även i år. Korten
gäller hela utesäsongen och kan köpas av
Patrik Petersson 046-57441
Per Lundahl
073-7084909
Nicklas Ekstrand 046-51821
OBS! Man måste vara medlem för att få köpa
dessa kort
Juniorkort: 100 kr
Seniorkort: 350 kr.
Familjekort: 450 kr
Löstimmesbiljetter köpes på OK/Q8-macken,
de kostar 50 kr/timme.

Kalendarium
27 mars anmälan intresse vara vaktmästare
31 mars Anmälningstid utgår för Påskträffen
9 april 10.00: vårstädning tennisbanorna.
10-12 april Påskträffen
12-17 april: trumling av tennisbanorna
22-23 april: lägga ut de nya tennislinjerna
22 april Anmälningstid utgår för Maj-junitennis
1 maj : utebanorna öppnar.
2 maj – 12 juni: maj-junitennis
10 juni Anmälningstid utgår för Sommartennis
Sommartennis Period 1: kommer att vara 18-22
juni och 26-30 juni.
Sommartennis Period 2: kommer att vara 31 juli4 augusti, 7-11 augusti och 14-18 augusti.
Kompensation för eventuella regndagar är 2122 augusti klockan 10-14.
1 augusti Anmälningstid utgår för Inneträningen
6 augusti Anmälningstid utgår för KM
Klubbmästerskapet 12-27 augusti.
15 september Utebanorna stänger (vid bra väder
förlängs öppettiden)
Inneträningen börjar i september i S.Sandby. När
det gäller träningen i Veberöd samt i Lund kan
den börja i slutet av augusti. Mer info kommer
senare.

SSTKs hemsida på nätet

Tränare

SSTKs hemsida finner du på:
www.sstk.nu
Här kan du läsa alla resultat från seriespel och
andra turneringar samt även vad som är på gång
i klubben. På hemsidan hittar du även
medlemsmatrikeln, samt andra intressanta
uppgifter. Besök hemsidan samt anmäl er emailadress om ni inte redan gjort detta.

Nedan följer våra ordinarie tränare, eventuellt tas
andra tränare in vid behov.

Har ni någon info (tävlingsresultat etc.) eller vill
sälja gamla tennissaker kan ni skicka denna
information till vår webbansvarige så lägger han
upp detta på hemsidan. Du skickar till följande
adress patrik@sstk.nu

Öppen Bana
Samtliga juniorer är välkomna till
tennisbanorna för matchspel och andra
aktiviteter följande fredagar: 5 maj, 12 maj, 19
maj, 26 maj & 2 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).

Klubbdräkt
Ta chansen att köpa den nya klubbdressen som
klubben erbjuder. Kontakta Patrik (57441,
patrik@sstk.nu ) för att se om er storlek finns
hemma

PÅSKTRÄFFEN 2006
Glöm inte att anmäla er till årets roligaste
turnering per@sstk.nu
Turneringen håller på 10-12 april.
Detta är en minitennisturnering och är en perfekt
start för er som vill börja spela, men även er som
har spelat i många år. Vi har domare i alla
matcher samt priser till samtliga deltagare. Nytt
för i år är att vi även har seniorklasser så ta
chansen att anmäla dig (du får vara med i max 4
klasser). Man är garanterad ett par matcher och
många ställer upp även i en äldre klass då detta
blir lättare i och med att man spelar med mjuk
boll och liten bana. Se bilaga.
Sista anmälningsdag: 31 mars

Vill ni vara vaktmästare?
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.
Sista anmälningsdag 27 mars

Per Lundahl, chefstränare
Olof Bergsten
Patrik Petersson
Johan Selin
Josefin Selin
Carl Henriksson
Simon Bossmar
Johan Ekström

073-7084909
0735-346489
046-57441
046-50085
046-50085
046-50480
046-57729
046-51475

Lagledare
Har du någon fråga eller vill spela matcher
kontakta någon av följande personer
Herrlaget
P21:1
P21:2
P16/P15
F16/F15
Knatte 1
Knatte 2

Per Lundahl
Göran Månsson
Patrik Petersson
Per Lindell
Magnus Selin
Per Lundahl
Staffan Ekström

SSTK´s PlusGiro:

046-335778
046-58279
046-57441
046-57515
046-50085
046-335778
046-51475

24 66 61-3

