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Ser brevet konstigt ut i din mailklient Klicka här

SOMMARTENNIS!
Just nu pågår maj-juniträningen och det är full
aktivitet på banorna. Det finns träningsgrupper
för barn, ungdomar och seniorer, från nybörjare
till den mer erfarna spelaren.
Under sommaren (v 25-26 och 32-33) finns det
möjlighet att träna ännu mer tennis. Änmäl dig till
en eller flera veckor upp till 4 h/dag för juniorer.
Seniorer erbjuds träning en eller två dagar per
vecka. Det finns platser kvar, men skicka in din
anmälan snarast till anmalan@sstk.nu.

LÄS MER »

Adrian dominerade Kalle Anka Cup
SSTK hade i år sex spelare med i kvalet till Kalle
Anka Cup. Bäst gick det för Adrian Hartnor (-98).
Adrian gick obesegrad genom kvalet utan
setförlust och i kvalfinalen besegrade han sin
motståndare med imponerande 6-1, 6-1.
Detta innebär att Adrian kvalificerade sig för
distriktsfinal i Skåne där de 18 bästa i distriktet i
sin åldersklass gör upp om vem som ska få
representera Skåne i Sverigefinalen av Kalle Anka
Cup. Denna turnering är definitivt Sveriges
största juniorturnering så vi önskar Adrian lycka
till i det fortsatta kvalet i Ystad den 1-7 juni.

Grillkväll med "tennisloppis"

Seriespel

Fredagen den 5 juni kl.18.00 är ni välkomna upp
till SSTK:s utebanor för grillning samt
"tennisloppis". Passa på att sälja era begagnade
tenniskläder, racket, tennisskor etc.

Seriespelet har dragit igång med fler lag från
SSTK än på många år. Vi har 7 juniorlag samt 2
seniorlag. Bäst har det börjat för knattelaget som
har inlett med två raka segrar mot Landskrona
och ATL. Följ utvecklingen i seriespelet på vår
hemsida.

SSTK står för grillarna medan ni tar med er
dryck, korv el dyl.
Välkomna!

Internt seriespel
Seriespelet pågår för fullt och sträcker sig över
hela sommaren med tre serieomgångar. I första
omgången är det 28 spelare i sju grupper. Under
fem veckor ska varje spelare genomföra tre
matcher.

http://sstk.nu/Forstasidan/forstasidan_utskick/Utskick_2009_2.htm

Klubbmästerskap
Äntligen dags för SSTK:s klubbmästerskap! Det
äger rum mellan den 14-30 augusti. Anmälan
skickas till anmalan@sstk.nu senast den 1
augusti. Skriv ner vilka klasser du vill tävla i samt
eventuella dubbelpartners. Man kan även anmäla
sig direkt på hemsidan.
Information om klasser m m kommer inom kort
att finnas på hemsidan.
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För deltagande krävs bara medlemskap och
säsongskort.

Inomhusträning ht-09
Sista anmälningsdag till höstens inomhusträning
är den 1 augusti.
På Byskolan spelar de yngsta minitennis på liten
bana. För de något mer rutinerade spelarna
erbjuds mellanhård boll på stor bana i
Killebäckshallen. När det är dags med hårdboll
kan man välja att spela i Veberödshallen eller i
Vikingahallen. All seniorträning bedrivs i
Veberödshallen.
Anmäl till anmalan@sstk.nu

Juniorläger i Ystad
Första helgen i september (4-6/9) är det dags för
årets tennisläger i Ystad för ungdomar födda
1998 eller tidigare. Avresa fred kl.18 och hemfärd
söndag eftermiddag. På lägret har vi
teorilektioner, fysisk träning och åtta timmars
tränarledd träning samt möjlighet till ytterligare
speltid i mån av tillgång.
I priset ingår alla träningsaktiviteter, kost, logi,
ett bollrör samt någon extra kul gemensam
aktivitet. Kostnad: 650 kr. Begränsat antal
platser. Anmäl dig till anmalan@sstk.nu senast
den 7 augusti.

http://sstk.nu/Forstasidan/forstasidan_utskick/Utskick_2009_2.htm
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