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Vad som händer
under hösten
• Seriespel för
våra lag
• Julmarknad
28 november
(info kommer
senare)
Bilden till vänster Vilma Arozenius
Ovan: Fredrik Ljung & Adrian Hartnor

• Anmäl er till
internt seriespel
HT-09 senast
10 oktober

Sommaren 2009
Utesäsongen 2009 är till ända.
En sommar med rekordartat mycket
tennis på våra utebanor. Det har varit
maj-junitennis, sommartennis, internt
seriespel, seriematcher samt
klubbmästerskap.

Spelet och stämningen har präglats av
positivitet och glädje. Vi både ser och
märker att klubben växer rejält på

både junior- och seniorsidan.
Glädjande är att de sålda
säsongskorten har ökat mycket i antal,
vilket ger spelaren möjlighet att spela
mycket tennis till en låg kostnad.

men glada spelare
som åkte hem efter en
helg fylld av tennis."

Vi har haft 2 stora juniorframgångar
som bör nämnas: Adrian Hartnor (-98)
kvalificerade sig till regionsfinal där han
åkte ut mot den som blev 2:a i Sverige.
Beatrice Ekström (-97) kvalificerade sig
till Skånemastersfinalen (8 bästa i
skåne).
/ordförande Per Lundahl

Interna seriespelet
Vi drog igång ett internt seriespel för
första gången i år.

på samma nivå. En tävlingsform som
passar alla i klubben, oavsett spelnivå.

Ett 30-tal deltagare var med i de 3
omgångarna och många matcher
spelades.

Anmäl er till höstens interna serispel
(se separat ruta intill)
/Jörgen Ljung & Patrik Petersson

En perfekt miljö att på hemmaplan få
testa på att spela matcher mot övriga
spelare inom klubben som befinner sig

" ….ett gäng trötta

Anmälan Interna
seriespelet HT-09,
samarbete SSTK/VTK
Plats: Veberöd
Kostnad: 150 kr
Sätts in på:
SSTK Plusgiro 24 66 61-3
Anmälan & Info:
www.interntseriespel.sstk.nu
Sista anmälningsdag:
10 oktober

Klubbmästerskapet 14-30 augusti
Årets klubbmästerskap lockade många
deltagare i sammanlagt 15 klasser.
Ett 70-tal matcher avverkades under
gruppspelet innan slutspelet tog vid. Det
bjöds på många spännande matcher
och underhållande spel.

Patrik Petersson & Per Lundahl

Noterbart: Per Lundahl vann sin 5:e titel
med denna vandringspokal och behåller
därmed densamma.
Flicksingel 10:
Vilma Arozenius – Alice Almqvist 6-2, 6-2
Pojksingel 10:
Karl Wallinius – William Bossmar 3-6, 6-4, 7-6
(10-8)

Flicksingel 12:
Julia Blom – Malin Pålsson 7-5, 6-4

Herrsingel 45:
Magnus Selin - Staffan Ekström 4-6, 7-5, 6-1
Damsingel Motion:
Elisabeth Magnusson - Helena Arozenius 6-2, 6-2
Herrsingel Motion:
Mårten Svensson - Magnus Fischer 6-3, 6-1
Damsingel:
Beatrice Ekström - Clara Henriksson 6-3, 3-6, 6-2
Herrsingel:
Per Lundahl - Patrik Petersson 6-2, 6-1
Flickdubbel 11:
Ekblad/Pålsson - Arozenius/Klint 6-3, 6-2
Pojkdubbel 15:
Ljung/Gredeby - Arozenius/Hartnor 2-6, 6-4, 7-6
(13-11)
Generationsdubbel:
Petersson/Petersson - Hartnor/Hartnor 6-2, 6-3

Pojksingel 12:
Adrian Hartnor - Henrik Olsson 6-4, 6-3

Mixeddubbel samt Dam/Herrdubbel var
inte färdigspelad vid detta utskick.

Pojksingel 15:
Fredrik Ljung - Adrian Hartnor 6-2, 6-4

Ystadläger 4-6 september 2009
För andra året i rad åkte vi ner till Ystad för en
tennishelg (4-6 september).
Vi samlades gemensamt på
fredagseftermiddagen vid utebanorna för färd
ner.
17 juniorer samt tränare och ett antal föräldrar
åkte ner för att ha en händelserik och lärorik
tennishelg.
Vi hade 8 timmars tränarledd träning, fys,
frågesport, 2 filmkvällar, dansmattetävling,
Olympic Games tävling (wii-spel) mm..

Ystadläger 2009
.

Söndagen präglades av att vi delade upp alla i
2 lag, med både singel- och dubbelmatcher
där alla spelade 4 matcher vardera.

Vid hemfärd var det ett gäng trötta men glada
spelare som åkte hem efter en helg fylld av
tennis.

Vi ser redan fram emot lägret nästa år.
/tränarna
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Södra Sandby TK
Kontaktinfo:
Styrelsen:

Vill du spela matcher?
Är du tävlingssugen och vill spela
matcher finns det olika möjligheter:

Förslag, resultat eller övrigt som

•

Interna seriespelet

du vill ska stå med i nästa

•

Serielagen

styrelsen@sstk.nu

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

Chefstränare/Ordförande:
per@sstk.nu
0701-155953
Kassör (Mia Grynge):
kassor@sstk.nu
0708-794921
Tränarna:

nyhetsbrev.

•

Kontakta styrelsen@sstk.nu

Externa tävlingar
Gå in på vår hemsida och leta
under tävlingar. Där står allt du
behöver veta.
Alla som ställer upp i externa
tävlingar får tillbaka 50% av
avgiften när de redovisar
tävlingsavgiften till vår kassör

tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
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Webbsida:
www.sstk.nu
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