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Vad som händer
under
Sommaren/hösten
• Halvdagsläger
21 augusti, -01
eller yngre
Anmälan senast
14 augusti

Utesäsongen i full gång, med deltagarrekord!
Nu har utesäsongen dragit igång på allvar. Starten blev också lysande med
halvdagslägret för de födda -01 eller senare. Därefter drog majträningen igång med
nytt deltagarrekord i klubbens historia, ca 160 personer deltog under denna
kylslagna perioden.
Även Period 1 på sommaren drog många deltagare, ca 100 personer körde
intensivträning med upp till 4 timmar per dag.
Riktigt roligt att se så många som spelar tennis med SSTK och att banorna beläggs så
mycket.
Detta har också märkts genom att ett antal olika klubbar och läger har förlagt sin
träning på våra fina banor som har fått mycket beröm.
Det är inte försent att köpa säsongskort 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.
Mer information finns på hemsidan.
/ordföranden

Munka-Ljungbylägret 27-29 augusti
I år flyttar vi vårt populära tennisläger för juniorer från Ystad till Munka-Ljungby.
Lägret kommer att äga rum 27-29 augusti och vänder sig till juniorer födda -00
eller äldre.
Detta är ett läger som varvar mycket tennis med fysträning. Därutöver har vi
förstås även andra roliga aktiviteter utanför banorna.
Ta chansen att vara med på detta läger.
Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.
Anmälan sker till anmalan@sstk.nu
Glöm inte att ange era personuppgifter samt vad ni anmäler er till.
Mer information finns på hemsidan.

• Seriespelet
fortsätter
•Anmäl er till
interna
seriespelet
• Period 2tennisen. Finns
platser kvar,
anmälan snarast
• SummerCamp
Vecka 28 & 30
Enstaka platser
kvar.
Anmälan snarast
• MunkaLjungbyläger
27-29 augusti
Anmälan senast
1 augusti
• KM 7-29 augusti
Anmälan senast
1 augusti
• Inneträning
HT-2010/VT-2011
Anmälan senast
1 augusti

Interna seriespel
SSTK:s interna seriespel som blev en
deltagarsuccé direkt när det startades förra
sommaren är nu tillbaka. Omgång 2 i
sommarens interna seriespel har precis dragit
igång på våra fina utebanor.
Är du intresserad av att vara med?. Ange
namn, telnr, mailadress och ålder till
anmalan@sstk.nu.
Det är ingen anmälningsavgift för det interna
seriespelet, men med tanke på alla
spelmöjligheter under utesäsongen så krävs
det ett säsongskort för medverkan.
Läs mer på hemsidan

Ystadläger 2009

Maj-juni träning
Ett fantastiskt deltagarrekord sattes med ca 160
personer i träning. Riktigt glädjande att även många
vuxna ville prova på att börja spela tennis.
Det är aldrig försent att lära sig spela tennis och även
prova på seriespel. Ett bra exempel är vårt härliga
H45-lag där samtliga började spela tennis som vuxna
och nu har spelat seriespel ett par år.
Har du inte anmält dig än är det bråttom för att få
plats i någon grupp.
/tränarna

Klubbmästerskapet
SSTK:s årliga klubbmästerskap äger rum den 7 - 29
augusti. Klubbmästerskapet är gratis om du har
säsongskort, annars kostar de olika klasserna en liten
peng.
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.

Dagläger för barn födda -01 eller yngre!
Lördagen den 21 augusti mellan klockan 10.00 och
15.00 arrangerar SSTK ytterligare ett läger i år för de
yngre barnen eftersom detta har blivit ett sånt lyckat
koncept. Vi kommer att hålla till vid utebanorna och
under dagen serverar vi lunch och mellanmål.
Vid regn flyttas arrangemanget till söndagen 22
augusti.
Kostnad: 100 kr
Anmälan senast 14 augusti via hemsidan www.sstk.nu
eller via mail till anmalan@sstk.nu

Sommartennis
Ta chansen att anmäla er till SSTK´s sommartennis.
Anmälan sker snarast på anmalan@sstk.nu
Finns fortfarande platser kvar men glöm inte att
anmäla er till våra populära kurser. Se till att få ett
fantastisk slut på ert sommarlov för såväl juniorer som
seniorer.
Mer info: se hemsidan

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
äldre) som seniorer. Både nybörjare, motionärer som
tävlingspelare är välkomna.
Vi börjar 09:00 och håller på till 15:00 och lunch ingår.
Följande veckor finns det fortfarande enstaka platser
kvar på:
V. 28 samt 30.
Anmälan snarast till Per Lundahl på 0701-155953
Dessa kurser anordnas av chefstränaren i samarbete
med SSTK.
Mer info, se hemsidan

Bytardag lördag 29 maj
Blev en lyckad dag då mycket kläder bytte ägare
samt många som även passade på att köpa bollar
samt säsongskort av klubben.

Seriespel 2010/2011
Säsongskort
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.

SSTK kommer till hösten att ha rekordmånga lag
med i seriespel. Följande lag kommer att spela
under innesäsongen:
a

Herrlag
H45
Juniorligan
P16
P15
P14
P12
P10 (2 lag)

(HT 2010)
(HT 2010 + VT
(HT 2010 + VT
(VT 2011)
(HT 2010)
(HT 2010 + VT
(HT 2010 + VT
(HT 2010 + VT

2011)
2011)

2011)
2011)
2011)

Är du intresserad av att spela matcher så skall vi
nog kunna hitta lag till dig. Har vi inte lag i din
ålder eller kön nu, så skall vi försöka starta nytt
lag. Som det ser ut nu har vi serielag för tjejer
endast i juniorligan där både killar och tjejer som
är 14 år eller yngre spelar.
Kontakta chefstränaren om du är intresserad av
att spela matcher.

Södra Sandby TK

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

Kontaktinfo:
Styrelsen:
styrelsen@sstk.nu
Chefstränare/Ordförande:

•

Interna seriespelet

•

Serielagen

Kassör (Helena Arozenius):
kassor@sstk.nu
046-57471
Tränarna:
tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):

•

Webbsida:
www.sstk.nu

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 (max 1000 kr) när de
redovisar tävlingsavgiften till vår
kassör

patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3

du vill ska stå med i nästa

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

per@sstk.nu
0701-155953

Förslag, resultat eller övrigt som

Inneträning 2010/2011
Nu börjar det bli hög tid att tänka på att
anmäla sig till höstens träning om ni inte
redan gjort detta.

Jörgen Ljung har fått stipendie
Klubben har glädjen att meddela att Jörgen
Ljung fått Färs & Frosta ledarstipendie på 7000
kr för sina insatser i klubben som ledare för ett
av våra pojklag under flera år.
Detta stipendie medför också att klubben får
en utvecklingscheck på 3000 kr som vi kan
använda till olika slags vidareutbildningar.

SSTK´s Klubbkläder

Vi har 4 olika alternativ:

SSTK
-Det självklara
valet

Byskolan: Spel med mjuk boll och liten
bana på lördagar.

Är du intresserad av att köpa SSTK´s
härliga klubboverall så skall du fortsätta
läsa här.

Killebäck: Stor bana, medelhård boll.
Spelas på tisdagar, torsdagar och
fredagar

Vi har både overall, shorts, pikétröja etc
till försäljning

Veberöd: Hård boll, stor bana. Spelas på
lördagar och söndagar. I egen regi.

Kontakta Per-Gunnar Bringhorn 04658416 för att få reda på om din storlek
finns.

Vikingahallen (Lund): Hård boll, stor
bana. Alla dagar i veckan. I samarbete
med Lugi.
Anmälan: senast 1 augusti.
Mer info, se hemsidan.

SSTK´s första budget är nu klar
SSTK´s verksamhet har som bekant vuxit
enormt de senaste åren. Detta får till följd att
kassaflödet inom klubben har vuxit rejält.
Klubben kan därför meddela att budgeten
för 2010 är klar och är man intresserad av hur
den ser ut kan medlem i klubben kontakta
vår kassör Helena Arozenius på 046-57471.

