Klubbmästerskapet 14-30 augusti

SSTK NYHETSBREV, nr 1 2010
Vad som händer
under våren
• Årsmöte
7 mars
15:00
Byahusets café
• Påskträffen
Bilden till vänster Vilma Arozenius
Ovan: Fredrik Ljung & Adrian Hartnor

Årsmöte 7 mars 15:00 på Byahusets café
Då var det återigen dags för årsmöte
med SSTK. Viktigt att så många som
möjligt kommer dit då vi även hade
tänkt ha visionsmöte efteråt för att
kunna utveckla klubben.
Mer information finns på hemsidan.

• Seriespelet
fortsätter
•Göra
utebanorna
spelklara
- städning
21/3 10:00
- trumling
1-5 april
• Anmälan majjuni tennisen.
Sista anm.dag:
1 april

Påskträffen 2010, Sveriges största
minitennisturnering?!
Dags för årets roligaste turnering. Passa
på att anmäla er. Detta är turneringen
som passar alla då det är spel på liten
bana samt mjuk boll.
Mer info finns på hemsidan.
/Tävlingsledarna
Per Lundahl & Patrik Petersson

Utebanorna skall färdigställas
Kom och hjälp oss att få banorna färdiga för
säsongen. Vi behöver all hjälp vi kan få.
Städning av utebanorna:
Söndagen 21 mars 10:00 vid utebanorna.
Ta med skyffeljärn samt många personer så
går det snabbt.
Trumling av utebanorna:
1-5 april hela dagarna delas upp i kortare
pass. Varje bana bör trumlas ca 12-15
gånger för att bli bra och en bana tar 20-30
minuter så vi behöver ett antal som kan
hjälpa till.
Kan du ställa upp och hjälpa klubben så
behöver vi din hjälp.
Meddela Per Lundahl vilka tider du kan
hjälpa till.

Maj-juni träning 2010
Nu börjar det närma sig att planera för hur
mycket ni skall spela utomhus.
Spelperioden är 2 maj-5 juni.
Ta chansen att komma i form inför sommaren.
Sista anmälningsdag är 1 april.
Mer info kommer ut på hemsidan inom kort.
/tränarna

Ystadläger 2009

Södra Sandby TK
Kontaktinfo:

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

Styrelsen:
styrelsen@sstk.nu
Chefstränare/Ordförande:

•

Interna seriespelet

•

Serielagen

0701-155953
Kassör (Mia Grynge):
kassor@sstk.nu

•

du vill ska stå med i nästa
nyhetsbrev.

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

per@sstk.nu

Förslag, resultat eller övrigt som

Kontakta styrelsen@sstk.nu

Externa tävlingar
Gå in på vår hemsida och leta
under tävlingar. Där står allt du
behöver veta.

0708-794921
Tränarna:
tranare@sstk.nu

Alla som ställer upp i externa
tävlingar får tillbaka 50% av
avgiften när de redovisar
tävlingsavgiften till vår kassör
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Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
Webbsida:
www.sstk.nu

SSTK
-Det självklara
valet

Page 2

Februari 2010 ● SSTK●Nyhetsbrev
September 2009 ● Volym 1, nummer 1 ● Alpha Vitae ● 046-159092

