Klubbmästerskapet 14-30 augusti
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Vad som händer
under
våren/sommaren
• Utebanorna
öppnar 24 april

Bilden till vänster Vilma Arozenius
Ovan: Fredrik Ljung & Adrian Hartnor

Utebanorna öppnar 24 april
Äntligen startar utesäsongen.

Vi rivstartar med ett halvdagsläger 25 april för de födda -01 eller senare. Sedan drar
första träningsperioden igång helgen därefter den 2 maj.
Passa på att köp säsongskort direkt så att du kan spela fritt på lediga tider på
utebanorna samt får deltaga kostnadsfritt i vårt interna seriespel samt nytt för i år
även berättigar till att deltaga i Klubbmästerskapet utan extra kostnad.
Sedan har vi våra sommaraktiviteter som ni får passa på att anmäla er till.
Sommartennisen de 2 första veckorna samt de 2 sista på sommarlovet.
Vill ni spela mer tennis i sommar kan ni anmäla er till SummerCamp som anordnas av
vår chefstränare i samarbete med SSTK.
Mer information finns på hemsidan.

Påskträffen 2010, Sveriges största
minitennisturnering är slut för i år
Årets turnering har tagit slut med
återigen nytt deltagarrekord och ca
300 matcher spelades på 3 dagar.
Hoppas alla som deltog fick fina
minnen och återkommer nästa år då
förhoppningsvis ännu fler ställer upp
från klubben.
/Tävlingsledarna
Per Lundahl & Patrik Petersson

• Halvdagsläger
25 april, -01 eller
tidigare
• Seriespelet
fortsätter
•Anmäl er till
interna
seriespelet
• Maj-juni
tennisen.
Drar igång 2 maj
• Bytardag
Lördag 29 maj
10:00-12:00 vid
utebanorna
• Sommartennis
Anmälan senast
1 maj
• SummerCamp
Vecka 26, 28-30
Anmälan senast
1 juni
• Ystadläger
Preliminärt 27-29
augusti
• KM 7-29 augusti
Anmälan senast
1 augusti

Interna seriespel
SSTK:s interna seriespel som blev en
deltagarsuccé direkt när det startades
förra sommaren är nu tillbaka. Omgång 1
i sommarens interna seriespel börjar
fredagen den 7 maj på våra fina utebanor.
Är du intresserad? Anmälan senast den 30
april till anmalan@sstk.nu. Ange namn,
telnr, mailadress och ålder.
Det är ingen anmälningsavgift för det
interna seriespelet, men med tanke på
alla spelmöjligheterna under utesäsongen
så krävs det ett säsongskort för
medverkan.
Läs mer på hemsidan

Ystadläger 2009

Dagläger för barn födda 01 eller yngre!

Maj-juni träning
Nu drar vår stora träningsperiod igång. I
dagsläget har över 130 personer anmält sig till
denna träning vilket är nytt rekord för klubben
och då har ändå inte alla anmält sig än.
Har du inte anmält dig än är det bråttom för att
få plats i någon grupp.
/tränarna

Klubbmästerskapet
SSTK:s årliga klubbmästerskap äger rum mellan
den 7 - 29 augusti. Klubbmästerskapet är gratis
om du har säsongskort. Anmälan skickas till
anmalan@sstk.nu senast den 1 augusti. Skriv vilka
klasser du vill tävla i samt eventuella
dubbelpartners.
Du kan snart anmäla dig direkt på hemsidan. På
hemsidan kommer också information om klasser
mm.

Söndagen den 25 april mellan klockan 10.00
och 15.00 arrangerar SSTK för andra året i rad
ett läger för de yngre barnen. Vi kommer att
hålla till vid utebanorna och under dagen
serverar vi lunch och mellanmål.
Vid regn flyttas arrangemanget till den 2 maj.
Kostnad: 100 kr
Anmälan senast 19 april via hemsidan
www.sstk.nu eller via mail till anmalan@sstk.nu

Sommartennis
Ta chansen att anmäla er till SSTK´s
sommartennis. Sista anmälningsdag är 1 maj
anmalan@sstk.nu
Finns fortfarande platser kvar men glöm inte att
anmäla er till våra populära kurser. Se till att få
en fantastisk start på ert sommarlov samt en lika
bra avslutning på detsamma för såväl juniorer som
seniorer.

SummerCamp Tennis
Detta är ett bra komplement för dig som vill ha
en veckas intensivkurs i tennis.
Kursen vänder sig till er såväl juniorer (födda -02
eller senare) som seniorer. Både nybörjare,
motionärer som tävlingspelare är välkomna.
Vi börjar 09:00 och håller på till 15:00 och lunch
ingår. Följande veckor är möjliga:
V.26, 28, 29 samt 30.

Mer info: se hemsidan
Anmälan senast 1 juni, per@sstk.nu
Dessa kurser anordnas av chefstränaren i
samarbete med SSTK.
Mer info, se hemsidan

Bytardag lördag 29 maj

Säsongskort

Har du gamla klubbkläder, tennisrack eller andra
tennisgrejer du vill sälja till klubbens medlemmar så
kom upp till utebanorna lördagen 29 maj mellan 1012. Detta är även ett utmärkt tillfälle att göra fynd
för er som är intresserade av liknande saker.
Klubben kommer även att ha försäljning av sina
klubbkläder samt bollar.

Passa på att köpa säsongskort så fort som möjligt.
Du får spela obegränsat på våra utebanor så länge
1 person har säsongskort på banan. Dessutom får
man vara med kostnadsfritt både i det interna
seriespelet samt även i klubbmästerskapet.
Kostnaden är för juniorer 100 kr och för seniorer
350 kr. Man kan även köpa ett familjekort som
kostar 450 kr.
Kontakta Helena Arozenius & sätt in pengarna på
SSTK´s plusgiro så får du ett nummer som du
sedan bokar banor med. Du kan även köpa
säsongskortet genom Patrik Petersson eller Per
Lundahl.
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Södra Sandby TK
Kontaktinfo:

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

Styrelsen:

•

Interna seriespelet

styrelsen@sstk.nu

•

Serielagen
Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

Chefstränare/Ordförande:
per@sstk.nu
0701-155953
Kassör (Helena Arozenius):
kassor@sstk.nu
046-57471
Tränarna:
tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
Webbsida:
www.sstk.nu

SSTK
-Det självklara
valet

•

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

Förslag, resultat eller övrigt som
du vill ska stå med i nästa
nyhetsbrev.
Kontakta styrelsen@sstk.nu

