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Bilden till vänster Vilma Arozeni
Innesäsongen i full gång
och klubbstugan är på
Ovan: Fredrik Ljung & Adrian Hartnor
plats vid utebanorna!

Innesäsongen är i full gång nu i alla 4 hallarna som vi har tillgång till.
Nu har nya klubbstugan äntligen kommit på rätt ställe vid utebanorna. Till detta har
även ett fantastiskt trädäck byggts och det invigdes vid prisutdelningen på vårt
klubbmästerskap.
Nu har även vår nya klubbdress kommit och den kan du beställa genom klubben.
Första leveransen kommer att ske i oktober och sedan har vi planer att ta in en ny
beställning lagom till jul.
Läs även i nyhetsbrevet hur det går med hallplanerna för SSTK.
/ordföranden

Klubbmästerskapet 2012
Vårt traditionsenliga klubbmästerskap har nu spelats färdigt för detta året och
ett antal nya klubbmästare har korats. Många bra och jämna matcher
spelades.
Följande resultat blev det i finalerna:
F13
Matilda Ekblad – Louise Andersson
F15
Malin Pålsson – Julia Blom
P10
Mathias Schedin – Sebastian Dellrup
P12
Emrik Wadström – Emil Ronkainen
P15
Wiggo Klapp – Johannes Tillberg
DS Motion
Elisabeth Magnusson – Marie Bladh
HS Motion
Henrik Wetterlundh – Jörgen Ljung
H45
Henrik Ronkainen – Hans Persson
Herrsingel
Per Lundahl – Kristian Tolvhed
Damdubbel
Jensen/Bladh – Pålsson/Ekblad
Herrdubbel
Tolvhed/Wetterlundh – Hartnor/Ljung
FD 13
Andersson/Andersson – Ekblad/Antmar
Mixeddubbel
Fransson/Wadström – Persson/Bladh
Generationsdubbel
Hartnor/Hartnor – Ljung/Ljung
Mer information finns på hemsidan.

6-2, 6-4
7-5, 7-6
4-6, 6-3, 7-6
6-3, 3-6, 6-2
6-4, 6-3
6-4, 5-7, 6-3
6-1, 6-2
4-6, 6-1, 6-4
5-7, 6-2, 6-4
6-2, 6-2
6-3, 1-6, 6-3
6-4, 6-7, 6-2
6-2, 6-2
6-3, 6-2

• Glöm inte
beställa
klubbkläderna
senast 7 oktober
i första
beställningen.
• SSTK kommer att
stå på
julmarknaden
som vanligt i
Sandby
• Glöm inte
beställa
klubbkläderna
senast 25
november i
andra
beställningen
som klubben
kommer att
göra.

Klubbstugan
Vår nya klubbstuga är nu på plats eftersom
den gamla var både fukt- och
mögelskadad.
Ett stort jobb har lagts ner av ett antal frivilliga
men det är framförallt Henrik Wetterlundh
och Magnus Dellrup som har lagt ner ett
enormt arbete för att få ihop all organisation
samt de förhandlingar och möten som har
krävts med kommun etc.
Klubben riktar ett stort tack till de frivilliga som
har hjälpt till med att få detta stora arbete
på plats.
Numera är det klubben som äger
klubbstugan till skillnad mot den gamla vilket
gjorde att hela processen kunde påskyndas
eftersom SSTK har bekostat nästintill allt av
både rivning och återuppbyggnad.

Utvecklingsgruppen 2012

Utvecklingsgruppen SSTK
Utvecklingsgruppen är en grupp spelare i
klubben som har valt att prioritera tennisen
och vill vidareutveckla sig som tennisspelare.
Detta innebär att de tränar lite mer, är ute
och tävlar i turneringar hos andra klubbar
samt ställer upp för klubben med sparring
etc.
Spelarna får av klubben extra tennisträning
samt bidrag till tennisläger mm.

Sedan denna bilden är tagen har resterande
saker åtgärdats som inte var färdigt.
Hela uteplatsen är numera färdigställd.

Låt SSTK ordna tenniskalas
för ditt barn!
SSTK kan ordna med tenniskalas för ditt barn
om du/ni vill anordna ett lite mer annorlunda
kalas. Minimiantalet barn som måste vara
med på kalaset är 4 stycken.
Kostnaden är 100 kr/barn + eventuell
banhyra och för detta får man då 1 timmes
tränarledd tennisundervisning.
Man får givetvis ha betälla mer än 1 timme
om man har lust med det.
Kontakta Per Lundahl om vi ska ordna
tenniskalas åt er

Låter detta intressant och du är intresserad
av att komma med i denna grupp så ska du
vara född -03 eller vara äldre. Du kan läsa
mer på vår hemsida om de olika villkoren
som gäller.
Följande spelare är med i
utvecklingsgruppen 2012:
Viktor Arozenius (-96), Fredrik Ljung (-96),
Adrian Hartnor (-98), Wiggo Klapp (-99), Emil
Ronkainen (-00), Gabriel Schier (-00), Matilda
Ekblad (-01), Gustav Blom (-01), Agnes
Antmar (-02), Mathias Schedin (-02),
Sebastian Dellrup (-03), Noah Westergård
(-03).

SSTK´s Klubbkläder
Är du intresserad av att köpa SSTK´s nya
klubbkläder så skall du fortsätta läsa här.
Vi har både overall, shorts, pikétröja etc
till försäljning
Gå in på vår hemsida och kolla på
samtliga kläder samt lägg in din
beställning.
Första beställningsomgången måste
beställas senast nu på söndag 7 oktober
så skynda dig in och kolla in kläderna
samt gör din beställning. Vi kommer
också att göra en ny beställning inför jul
där sista beställningsdag är 25
november.
Samtliga bilder på de olika
klädesplaggen ligger alltså på vår
hemsida, så gå in och kolla där.

Hallplanerna för SSTK
Detta enorma arbete och stora projekt som vi
försöker ta fram på en ny hall har vi följande saker att
rapportera om hur vi ligger till.
Ett antal möten med kommun, arkitekter etc för att få
fram ett ställe att bygga hall på samt kostnad på
detta har lett till att kommunen för att de ska gå
vidare med våra byggplaner ville att vi skulle
samarbeta med andra föreningar för att gemensamt
bygga ett idrottscentrum. Vi inom Sandbyalliansen
(ett antal idrottsföreningar i Södra Sandby )
inventerade behoven som fanns och det blev till slut
3 föreningar som går samman med sina byggplaner
för att få till stånd en hall. Förutom SSTK så är det
även Sandby Judo samt Södradal (innebandy) som
har tagit fram ett arkitektförslag samt
kostnadsberäknat detta projekt.
Det är tänkt att det är föreningarna själva som
kommer att bekosta hallbygget och prognosen för
tillfället på kostnaden är 40-41 miljoner totalt varav
SSTK´s del är omkring 20 miljoner för 3 banor.
Detta är en mycket stor summa som ska fram, men
det är innan eventuella bidrag samt sponsorpengar
som vi ska söka. För tillfället är summan dock för hög
så vi kollar på alternativa lösningar.

Seriespel 2012/2013
SSTK kommer till hösten att ha följande lag med i
seriespel under innesäsongen:
Herrlag
H45 (2 lag)
D40
Juniorligan
P14
P12
P10
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. En glädjande nyhet är att vi har ett damlag
i seriespel för första gången på väldigt många
år. Ett stort tack till Inga-Lill Harty som har sett till
att dra ihop tillräckligt många spelare till detta
lag.
Kontakta chefstränaren om du är intresserad av
att spela matcher.

Södra Sandby TK
Förslag, resultat eller övrigt som
Kontaktinfo:

du vill ska stå med i nästa

Vill du spela matcher?

nyhetsbrev.

Styrelsen:
styrelsen@sstk.nu

per@sstk.nu
0701-155953

•

Interna seriespelet

Kassör (Helena Arozenius):

•

Serielagen

kassor@sstk.nu

tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
Webbsida:
www.sstk.nu

a

Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

046-57471
Tränarna:

Kontakta styrelsen@sstk.nu

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

Chefstränare/Ordförande:

•

Utebanorna stängda för
säsongen

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

Nu är utebanorna stängda för säsongen.
Tack till alla som hjälpte till att göra banorna
färdiga för vintern. Vi kommer att starta upp
inför utesäsongen i mars med att städa
banorna och trumla banorna i mars. Vi
kommer då att behöva din hjälp. Mer info
kommer senare.

Vill du ha privatlektioner i
tennis?!
SSTK
-Det självklara
valet

Om du inte redan visste det så kan SSTK se till
så att du får privatlektioner i tennis.
Kostnaden är 400 kr/h + eventuell banhyra
oavsett vilken tränare du vill ska träna dig.
Kontakta Per Lundahl om detta låter
intressant och meddela vilken tränare som
du vill ska träna dig så ska vi tillsammans
försöka hitta tider när träningen kan ske.

