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Hej!
Välkomna till ett nytt härligt tennisår. Förra året
firade klubben 40-års jubileum. Vi hade en
minnesvärd fest den 22 september. Nu ser vi
fram mot ett nytt härligt tennisår.
En sak som måste betonas från fjolåret är en
spelares enorma framfart i tävlingar i sin
åldersklass, flickor 10. Vår egen Beatrice
Ekström spelade 5 F10-tävlingar i Skåne, gick till
5 finaler varav hon vann 3 av dessa. En mycket
imponerande bedrift.
Många saker händer under våren. Banorna skall
komma i toppskick och det behöver vi hjälpas åt
med. Klubbens medlemsantal har passerat 250
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. Följ med vad
som händer i klubben på hemsidan www.sstk.nu.
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Utebanorna öppnar 1 maj
Säsongskort kan du köpa genom att betala in
avgiften på SSTK:s pg 24 66 61-3.
Säsongskort 2008:
Juniorkort: 100 kr
Seniorkort: 350 kr.
Familjekort: 450 kr

Per Lundahl, ordförande

OBS! Man måste vara medlem i SSTK för att få
köpa säsongskort.
Löstimmesbiljetter köpes på OK/Q8-macken. De
kostar 50 kr/timme.

Vårstädning av grusbanorna

Klubbdräkt

äger rum söndagen den 30 mars kl. 10.00.
Trumlingen av banorna sker den 3-6 april.
Kontakta Patrik Petersson eller Per Lundahl om
ni kan hjälpa till på dessa aktiviteter. Vi behöver
all hjälp vi kan få!

SSTK:s klubbdräkt kan ni köpa genom att
kontakta Inga Rydgren 046-500 51,
Norrevång 16. Klubbdräkten kan även köpas
under Påskträffen. Priser, se hemsidan.

Rapport från årsmötet
På årsmötet beslutades att medlemsavgiften
skall vara oförändrad 2008, d v s 150 kr (300 kr
för familj ).
Valen på årsmötet samt styrelsens
konstituerande innebär att SSTK nu är
organiserat enligt följande:
Styrelsen:
Ordförande: Per Lundahl (046-33 57 78)
Vice ordf. Per Gunnar Bringhorn
Kassör:
Mia Grynge (046-501 40)

SSTKs hemsida på nätet
www.sstk.nu
Läs om resultat från seriespel och turneringar
samt vad som är på gång i klubben. På
hemsidan hittar du även medlemsmatrikeln,
träningsinformation m m. Besök hemsidan och
anmäl gärna er email-adress till oss om ni inte
redan gjort det.
Har ni någon information (tävlingsresultat etc.)
eller vill sälja gamla tennissaker kan ni skicka en
text till vår webbansvarige så lägger han upp det
på hemsidan. Du skickar till följande adress
patrik@sstk.nu

PÅSKTRÄFFEN 2008
Kom och titta på årets roligaste turnering.
Turneringen äger rum den 17-19 mars kl. 08:0017:00. Kom och se framtidens stjärnor!
Påskträffen är en minitennisturnering och en
perfekt start för dig som vill börja spela, men
även för dig 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 generationsdubbel.
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.

Öppen Bana
Samtliga juniorer är välkomna till
tennisbanorna för matchspel och andra
aktiviteter följande fredagar: 9 maj, 23 maj och
6 juni. Vi spelar kl.17:30-20:30. Kiosken har
öppet. Vi söker vuxna som kan hjälpa till,
kontakta Josefin Selin (046-500 85).

Tränare

Vi söker vaktmästare till
utebanorna!
Anmäl ditt intresse till vår bankommitté: Per
Lundahl och Patrik Petersson. Vi vill utöka
bankommittén med 1 person, är du intresserad
kontakta Per Lundahl.
Ersättning för vaktmästaren utgår med
50 kr/timme och det är ca 2 timmars jobb/dag
under högsäsong. Sista anmälningsdag
den 4 april.

Vikingahallen
SSTK och LUGI har ett samarbete för att
möjliggöra träning i Vikingahallen för våra
ungdomar. Detta innebär att våra elever betalar
träningen till Lugi, men att vi har en reducerad
medlemsavgift. Chefstränarna i båda klubbarna
hjälps åt att sätta ihop grupper.
Samarbetet innebär också att SSTK åtager sig
att sköta bemanning av jouren på Vikingahallen
6 ggr/termin. Detta betyder att föräldrar/barn som
tränar i Vikingahallen blir tilldelade att sitta jour i
Vikingahallen max 1 gång/år mellan 10:00-17:00.

Nedan följer våra ordinarie tränare, eventuellt tas
andra tränare in vid behov. Har du några frågor
angående träning eller tävling kontakta
Per Lundahl.

Ansvarig för jourbemanningen är Per-Gunnar
Bringhorn (046-584 16).

Per Lundahl, chefstränare
Patrik Petersson
Johan Selin
Josefin Selin
Carl Henriksson
Simon Bossmar
Johan Ekström
Matilda Wessman
Mattias Rydgren
Sebastian Bringhorn

17-19 mars
30 mars
3-6 april

Påskträffen
Vårstädning tennisbanorna
Trumling av tennisbanorna

4 april
20 april
1 maj

Intresseanmälan för vaktmästare
Sista anm.dag för maj-junitennis
Utebanorna öppnar

2 maj – 5 juni
9 maj
23 maj

Maj-junitennis
Öppen Bana, se ovan
Öppen Bana, se ovan

0701-15 59 53
046-574 41
046-500 85
046-500 85
046-504 80
046-577 29
046-514 75
046-20 17 88
046-500 51
046-584 16

Lagledare
Har du någon fråga eller vill spela matcher
kontakta någon av följande lagledare:
Herrlaget
P16/P15
Knatte
P14
P12:1
P12:2

Per Lundahl
Camilla Ragnerstam
Staffan Ekström
Hans Gredeby
Jörgen Ljung
ej klart än

046-33 57 78
046-504 80
046-514 75
046-504 24
046-505 56

Kalendarium

1 juni
Sista anm.dag för sommartennis
6 juni
Öppen Bana, se ovan
15-19, 23-27/6 Sommartennis Period 1
4-8, 11-15/8
18-19/8
1 augusti

Sommartennis Period 2
Kompensation för ev regndagar
Sista anm.dag för höstträning

4 augusti
Sista anm.dag för KM
9-31 augusti
Klubbmästerskap
15 september Utebanorna stänger
Inomhusträningen börjar i september.

