Klubbmästerskapet 14-30 augusti

SSTK NYHETSBREV, nr 2 2011
Vad som händer under
sommaren/hösten
•27 juli
Sista anmälningsdag:
Period 2
sommartennis

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

Utesäsongen i full gång med massor av tennis!
Planeringen för hallbygget fortskrider, men har DU lust att hjälpa till så tar vi
tacksamt emot DIN hjälp. Kontakta styrelsen om du kan hjälpa till.
Annars är det en intensiv period för tennisklubben. Maj-tennisen och period 1 på
sommartennisen har avverkats med många deltagare.
Hög tid att anmäla sig till Period 2 på sommartennisen, innesäsongen 2011/2012,
Halvdagslägret, Munka-Ljungbylägret samt Klubbmästerskapet.
Påskträffen firade 20-årsjubileum i år och är Sveriges största minitennisturnering.
Vi har plockat upp 4 nya juniorer i utvecklingsgruppen som för tillfället består av
8 juniorer.
Mer spännande och bra information kan du läsa om i resten av nyhetsbrevet.
samt på vår hemsida .
/Ordförande Per Lundahl

Påskträffen 2011, Sveriges största
minitennisturnering!
Turneringen firade 20-årsjubileum och
mängder bra och underhållande tennis
spelades under de 3 dagarna.
Samtliga resultat kan du läsa om på vår
hemsida samt se de många bilder som
togs under turneringen
Mer info finns på hemsidan.
/Tävlingsledarna
Per Lundahl, Patrik Petersson & Johan
Ekström

• 1 augusti
Sista anmälningsdag:
Inneträning
HT11/VT12
Klubbmästerskap
Tennisläger
Munka-Ljungby
• 6-28 augusti
Klubbmästerskap
• 8-12 & 15-19 augusti
Sommartennis Period 2
• 10 augusti
Sista anmälningsdag:
Halvdagsläger 14
augusti
• 13 augusti
Matchsammandrag
Kl. 10-13 för alla medlemmar
•14 augusti
Halvdagsläger kl. 10:00-15:00
• 20-21 augusti
Reservdagar för samtliga som
tränat ute kl. 10:00-15:00
• 26-28 augusti
Tennisläger
Munka-Ljungby
• 29 augusti
Innesäsongen börjar

Utvecklingsgruppen 2011
Utvecklingsgruppen har under året utökats
med 4 nya juniorer.
Numera består denna grupp av följande
juniorer:
Gunnar Gredeby -95
Viktor Arozenius -96
Fredrik Ljung –96
Adrian Hartnor -98
Samt årets nytillskott:
Fredrik Rosberg -00
Emil Ronkainen -00
Simon Lind -99
Gabriel Schier -00
Dessa har valt att ställa upp på de villkor som
klubben ställer som krav. För detta får de
många timmars extraträning och sparring
samt ett bidrag på 2500 kr till valfritt
tennisläger som de kan åka på.
Vill du komma med i utvecklingsgruppen så
kontakta klubbens chefstränare. Villkoren
kommer du snart att kunna läsa om på
klubbens hemsida.

3 nya killar i utvecklingsgruppen

Inomhusträning 2011/2012
Sommaren går fort och det är dags att planera hur
mycket ni skall träna under hösten/våren. Vi behöver
ha in er anmälan senast 1 augusti för att ni ska vara
garanterad plats.
Klubbens verksamhet har växt så mycket de senaste
åren och vi har begränsat med tider i de olika
hallarna så anmäl er snarast.

Halvdagläger för barn födda 02
eller yngre 14 augusti!
Vårt första Halvdagsläger för året gick av stapeln
under annandag påsk och var mycket uppskattat.
Ett tjugotal barn spelade tennis i det härliga
vårvädret tillsammans med våra duktiga tränare. I år
fick vi hjälp ett flera föräldrar som hjälpte till under
dagen med allt från att grilla till att blanda saft. Ett
stort tack till alla inblandade.

Sista anmälningsdag är 1 augusti.
Anmälan görs på vår hemsida och där finns även
mer information

Matchsammandragning 13 augusti
SSTK kommer att anordna matchsammandragning
lördagen 13 augusti mellan kl 10-13.
Detta är en möjlighet för dig som vill träna på att
spela match men där vi har tränare som kan hjälpa
dig hur du ska agera i olika matchsituationer.
Aktiviteten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs,
men kom i tid.

Ta chanson att var med på årets 2:a Halvdagsläger
som hålls söndagen den 14/8, 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 10/8.
Skriv namn på deltagaren, födelseår, telefonnummer,
information om eventuella allergier och om ni kan
hjälpa till.

Interna seriespelet

Tennisframgång för Adrian Hartnor

SSTK:s interna seriespel är nu tillbaka.
Omgången i sommarens interna seriespel har
dragit igång på våra fina utebanor.

Utomhussäsongen kunde nästan inte ha
börjat bättre för vår duktige junior Adrian
Hartnor (-98).

Vi har 3 grupper igång som spelar matcher
mot varandra

I årets första utomhusturnering Åkarp Open
så lyckades Adrian slå sig fram till en final i
pojksingel 14, men där han tyvärr förlorade
finalen.

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 spela mycket tennis i sommar.
Med ett säsongskort får du spela obegränsat
på våra utebanor så länge en person med
giltigt säsongskort finns på banan. Dessutom
får man vara med utan extra kostnad i både
det interna seriespelet och
klubbmästerskapet.
Kostnaden är för juniorer 100 kr och för
seniorer 350 kr. Man kan även köpa ett
familjekort som omfattar alla
familjemedlemmar för 450 kr.

Adrian är även sedan ett par år tillbaka
uttagen i distriktets “Next Generation“läger som vänder sig till de mest lovande
juniorerna i Region Syd (Skåne, Halland,
Blekinge & Småland).

Extraträning för samtliga som tränat
under utesäsongen 2011
20-21 augusti anordnar SSTK reservdagar för samtliga
elever som har tränat under utesäsongen 2011. Detta
är kostnadsfritt eftersom detta ersätter eventuella
regndagar som uppkommit för olika grupper eller för
vissa kommer det att bli bonustimmar detta året.
Februari 2010●
Det kommer att finnas tränare tillhands mellan 10-15
både på lördagen och söndagen. Ingen föranmälan
krävs, men kom i tid eftersom intresset kan bli stort.

Beställ via SSTK:s hemsida www.sstk.nu

Sommartennis Period 2

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.

Ta chansen att anmäla er till SSTK´s sommartennis
Period 2 (8-12 & 15-19 augusti). Sista anmälningsdag
är 27 juli anmalan@sstk.nu
Det finns ett begränsat antal platser så glöm inte att
anmäla er till våra populära kurser. Se till att få ett
fantastiskt slut på ert sommarlov/semester 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

anmalan@sstk.nu
046-57799
Kassör (Helena Arozenius):
kassor@sstk.nu
0705-574701
Tränarna:
tranare@sstk.nu

•

Plusgiro: 24 66 61-3
Bankgiro: 634-1622
Webbsida:
www.sstk.nu

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.

SSTK´s hemsida

Det finns lämpliga tävlingar för
alla åldrar från 6 års ålder och
uppåt.

Har du förslag på vad som skall stå på
vår hemsida angående nyheter, resultat
etc så kontakta Webbansvarige eller
styrelsen.

Alla som ställer upp i externa
tävlingar får tillbaka 50% av
avgiften när de redovisar
tävlingsavgiften till vår kassör

Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu

nyhetsbrev.

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

0701-155953
Anmälan träning (Maria
Dellrup):

du vill ska stå med i nästa

Tennisläger i MunkaLjungby 26-28 augusti
Missa inte årets tennisläger i MunkaLjungby 26-28 augusti som vänder sig
till juniorer födda 2001 eller tidigare.
Avresa fred ca kl. 16 och hemfärd
söndag eftermiddag.
På lägret har vi teorilektioner, fysisk
träning och många timmars tränarledd
träning samt möjlighet till ytterligare
speltid i mån av tillgång till banor.
Kostnad: 650 kr (”all inclusive”).
Begränsat antal platser.

Anmäl dig senast den 1 augusti via
SSTK:s hemsida www.sstk.nu
.

SSTK´s hemsida hittar du på
http://www.sstk.nu/

Serietennis inne 2011/2012
Till innesäsongen kommer SSTK att ha
följande lag i serispel:
•
1 st Herrlag
•
2 st Herrar 45
•
1 st Pojkar 16-lag
•
1 st Pojkar 15-lag
•
2 st Pojkar 12-lag
•
2 st Pojkar 10-lag
•
1 st Flickor 10-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. Hemmamatcherna spelas i
Veberöd.
Vill du spela seriespel med klubben och är
8 år eller äldre hör av dig till vår
chefstränare.

