Klubbmästerskapet 14-30 augusti

SSTK NYHETSBREV, nr 1 2011
Vad som händer
under
våren/sommaren
•Söndagen 20
mars kl. 10:00
Vårstädning
utebanorna
Bilden till vänster Vilma Arozenius
Ovan: Fredrik Ljung & Adrian Hartnor

Ett spännande år framför oss har börjat

• 24-27 mars
Trumling
utebanorna

2011 har rivstartat. Vår projektgrupp för hallbygget har börjat formera sig och i
dagsläget är vi 16 personer som är med i någon grupp. Vi behöver dock fler
frivilliga som kan bidra med lite av sin tid för att förverkliga vår dröm. Vi behöver
ytterligare 10-15 personer för att ro i land detta stora projekt. Kontakta styrelsen
om du kan tänka dig att hjälpa till.

• 1 april
Utebanorna
öppnar

Annars nu närmast är det en intensiv period för tennisklubben. Utebanorna skall
ställas iordning och vi behöver din hjälp för att få banorna i trim inför
utesäsongen.

• 1 april
Sista
anmälningsdag
maj-junitennisen

Dags att anmäla sig inför utetennisen. Sista anmälningsdag 1 april.
Påskträffen drar igång 18-20 april. Kom ner och titta på fin tennis i Sveriges
största minitennisturnering som hålls i Killebäckshallen.
Mer spännande och bra information kan du läsa om i resten av nyhetsbrevet.
samt på vår hemsida som har kommit i en ny version som du får gå in och kolla
på.
/Ordförande Per Lundahl

Påskträffen 2011, 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 & Johan
Ekström

•18-20 april
Påskträffen
Sista anmälan 3
april
• 25 april
Halvdagsläger
10:00-15:00
• 1 maj
Sista
anmälningsdag
sommartennis
• 2 maj-5 juni
Uteträningen
börjar
• 13 juni
Period 1
sommartennis
börjar

Utebanorna skall färdigställas
Kom och hjälp oss att få banorna färdiga för
säsongen.
Städning av utebanorna:
Söndagen 20 mars 10:00 vid utebanorna.
Ta med skyffeljärn och hela familjen så går
det snabbt.
Trumling av utebanorna:
24-27 mars. 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 personer som
kan hjälpa till.
Kan du ställa upp och hjälpa klubben så
behöver vi din hjälp.
Vi söker även vaktmästare som kan sköta
banorna under perioden 1 april -15
september. Vi söker olika personer som kan
ta 1 eller några veckor.
Meddela Per-Gunnar Bringhorn 046-58416
eller Johan Ekström 046-51475 vilka tider du
kan hjälpa till. Eller om du vill vara
vaktmästare

Infoblad skall skickas ut i byarna
Den 24-27 mars skall vårt stora utskick gå ut i Södra
Sandby, Flyinge, Revinge. Byarna delas upp i mindre
områden.
Har du möjlighet att hjälpa till kontakta Jörgen Ljung
046-50556 för tilldelning av område.

Maj-juni träning 2011
Nu är det dags att planera 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. Anmälan görs på vår
hemsida
Mer info kommer ut på hemsidan inom kort.

Ystadläger 2009

Halvdagläger för barn födda 02
eller yngre 25 april!
Kom och var med om en rolig dag med mycket
tennis och våra duktiga tränare.
Halvdagslägret hålls måndagen den 25/4, klockan
10-15. Kostnaden är 100 kr per deltagare och för det
får du flera timmars tennisträning, två mellanmål och
lunch.
Halvdagslägret är för barn födda 2002 och senare.
Vi tar tacksamt emot hjälp av er föräldrar, t ex med
att grilla korv till lunch, förbereda mellanmål och
liknande. Skriv en rad på anmälan om ni kan hjälpa
till hela dagen eller några timmar.
Anmälan görs till anmalan@sstk.nu senast den 21/4.
Skriv namn på deltagaren, födelseår, telefonnummer,
information om eventuella allergier och om ni kan
hjälpa till.

Serietennis ute
Till utesäsongen kommer SSTK att ha följande lag i
serispel:
•
1 st Herrlag
•
2 st Herrar 45
•
1 st P16-lag
•
2 st P12-lag
•
2 st P10-lag
•
1 st Juniorligan (killar och tjejer 10-14 år)
Kom och heja på våra lag. Matchdatum och resultat
kommer att ligga på vår hemsida.
Vill du spela seriespel med klubben och är 8 år eller
äldre hör av dig till vår chefstränare.

Interna seriespelet
SSTK:s interna seriespel är nu tillbaka.
Omgång 1 i sommarens interna seriespel
börjar torsdagen 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

Säsongskort utebanorna
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 Per
Lundahl.

Klubbmästerskapet 6-28 augusti
SSTK:s årliga klubbmästerskap äger rum mellan den 6
- 28 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.

Vill du komma med i SSTK´s
utvecklingsgrupp 2011!?
Vill du spela mer tennis och få chansen att
vara med i SSTK´s utvecklingsgrupp skall du
läsa vidare här.
Klubben står för viss extraträning för dessa
elever samt ger dessa motiverade elever
chansen att åka på ett läger någonstans
och som klubben bidrar med en summa på
2500 kr som subventionering.
För att vara aktuell för att komma med i
denna grupp behöver man uppfylla vissa
krav under 2011:
•

Vara med i klubbens egna turneringar

•

Vara med i minst 5 tävlingar som andra
klubbar anordnar

•

Vara född 2000 eller tidigare

Låter detta intressant så kontakta vår
chefstränare.

Februari 2010●

Bytardag lördag 28 maj
Har du gamla klubbkläder, tennisrack eller andra
tennisgrejer du vill sälja till klubbens medlemmar? Kom
då upp till utebanorna lördagen den 28/5 mellan kl. 10
och 12.
Detta är ett utmärkt tillfälle också för dig som vill fynda
tennisprylar. Klubben kommer även att ha försäljning av
de klubbkläder vi har kvar i lager, bollar och
vattenflaskor.

Sommartennis
Ta chansen att anmäla er till SSTK´s sommartennis.
Sista anmälningsdag är 1 maj anmalan@sstk.nu
Det finns ett begränsat antal platser så 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.
Mer info: se hemsidan

Södra Sandby TK

Vill du spela matcher?
Förslag, resultat eller övrigt som

Kontaktinfo:
Styrelsen:
styrelsen@sstk.nu

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

Chefstränare/Ordförande:

•

Interna seriespelet

per@sstk.nu

•

Serielagen

kassor@sstk.nu
0705-574701
Tränarna:
tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
Bankgiro: 634-1622

•

SSTK
-Det självklara
valet

Kontakta styrelsen@sstk.nu

Externa tävlingar
Gå in på vår hemsida och leta
under tävlingar. Där står allt du
behöver veta.
Det finns lämpliga tävlingar för
alla åldrar från 6 års ålder och
uppåt.
Alla som ställer upp i externa
tävlingar får tillbaka 50% av
avgiften när de redovisar
tävlingsavgiften till vår kassör

Webbsida:
www.sstk.nu

nyhetsbrev.

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

0701-155953
Kassör (Helena Arozenius):

du vill ska stå med i nästa

Tennisläger
Klubbens årliga tennisläger för våra
juniorer planeras att genomföras 26-28
augusti i Munka-Ljungby.
Lägret vänder sig till juniorer födda
2001 eller äldre. Mer info kommer
senare.
Vi kommer att på vår hemsida länka till
sidor gällande andra träningsläger. Gå
in och kolla där om du är intresserad.

Vår nya hemsida
Nu är vår nya hemsida igång så surfa in
på http://www.sstk.nu/ och bekanta dig.

