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Ser brevet konstigt ut i din mailklient Klicka här

NYHETSBREV TILL ALLA
MEDLEMMAR I SSTK!
Framöver har vi för avsikt att informera alla våra
medlemmar via detta nyhetsbrev. Ni kommer
kunna läsa om tävlingar, läger, terminsstarter och
mycket annat som händer inom föreningen.
Hör gärna av dig till oss om det är något du
tycker vi borde informera om och förse oss gärna
med bra tennisbilder.
Bästa tennishälsningar
Styrelsen SSTK
LÄS MER »

Anmälan till träning vår och
sommar!
Nu kan du anmäla dig tilll maj-juniträningen och
sommartennisen 2009. Mer information om
avgifter o dyl finns på hemsidan och anmälan kan
göras på anmalan@sstk.nu.
Du kan även anmäla dig till tennisträning hösten
09-våren 10. Det är bara att börja anmäla sig!
Informationen hittar du under fliken "Träning" på
hemsidan.
LÄS MER »

Påskträffen

Vi hjälps åt att öppna upp utebanorna!

Påskträffen är en turnering i minitennis för alla
åldrar! Den går av stapeln den 6-8 april (måndag
till onsdag på påsklovet). För information om
klasser, kostnader m m se hemsidan.

Våren börja närma sig och vi längtar efter att
kunna spela på våra utebanor igen.

Anmäl dig till per@sstk.nu senast den 20 mars!
Läs mer på Påskträffens hemsida. Klicka här!

Internt Seriespel
Efter önskemål planerar vi att
arrangera ett internt seriespel
inom SSTK med start nu till
våren.
Är du intresserad? Anmäl dig
till anmalan@sstk.nu senast
den 8 april.

http://sstk.nu/Forstasidan/forstasidan_utskick/Utskick_2009_1.htm

Den 29 mars städar vi banorna och alla är
hjärtligt välkomna att hjälpa till från kl.10.00.
Under perioden 9-13 april ska banorna tumlas.
Även här behöver vi hjälpas åt i föreningen.
Kontakta Per-Gunnar Bringhorn, tel.046-584 16,
och meddela när du har möjlighet att hjälpa till
med att tumla banorna.

Dagläger för barn födda -99 eller
senare!
Söndagen den 26 april mellan 10-15 arrangerar vi
för första gången läger för de yngre barnen. Vi
håller till vid utebanorna. Vid regn flyttar vi fram
arrangemanget till den 3 maj.
Kostnad: 100 kr
Anmäl till anmalan@sstk.nu senast den 12 april.
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