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Vad som händer under
Våren/sommaren

• 27 april + 28 april
Avslutande arbetsinsats
att få grusbanorna klara
kl 10.00 – 13.00

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

Äntligen börjar utesäsongen – 1 maj gäller!

Vintern höll våren stången med kyla ända in i början av april. Till slut släppte
tjälen och med hjälp av intensivt arbete av ett 15-tal medlemmar under två
helger har vi nu kommit så långt att banorna kommer att öppnas tisdagen den
1 maj. Förhoppning fanns att banorna skulle vara klara till 27 april men vinterns
grepp försenade arbetet och det kvarstår en del arbete med både trumling
och att lägga linjer nu de sista dagarna och sista helgen i april. Med ytterligare
insatser från fler medlemmar så kommer banorna att kunna öppna den 1 maj.
Tveka inte utan anmäl er som frivilliga genom att direkt maila till Henrik
Wetterlundh på henrikwetterlundh@hotmail.com
Mycket välkomna till våra grusbanor, där vi har vår nya klubbstuga på plats
tillsammans med ett fantastiskt trädäck, vilket ger en mycket trevlig miljö vid
sidan av våra grusbanor.

• 28 april
Innesäsongen slutar i samtliga
hallar förutom i Vikingahallen
där träningen fortsätter tom 5
maj

• 30 april
Anmälan till halvdagsläger

• 1maj
Utebanorna öppnar

• 2 maj - 5 juni
Majträningen håller på

/Ordförande Per Lundahl

• 5 maj
Halvdagsläger för våra
yngre spelare

Träningstider maj-träningen finns på www.sstk.nu

• 10 maj
Sista anmälningsdag till
Sommartennisen

På följande sidor kan du läsa om:
Halvdagsläger i maj
Sommartennis
SSTK:s nya klubb-kläder
Utvecklingsgrupp 2013
Nytt bokningssystem

• 16 juni
Sommartennis period 1 börjar

Halvdagsläger för barn födda -03
och yngre genomförs 5 maj
Ta chansen att var med på årets första
halvdagsläger.
Årets första halvdagsläger äger rum den 5 maj
mellan kl 10 – 15 och är riktat till barn födda 2003 och
senare. Kostnaden är 100 kr per deltagare och i det
ingår flera timmars tennisträning, lunch och
mellanmål.
Anmälan görs till anmalan@sstk.nu senast den 30/4
Skriv namn på deltagaren, födelseår, telefonnummer,
information om eventuella allergier.
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.
Troligtvis kommer det att hållas ytterligare ett läger
under 2013 i augusti. Information om det kommer på
hemsidan.

Sommartennis
Tänk på att anmäla er till SSTK´s sommartennis.
Vi kommer som vanligt att ha 2 träningsperioder
under sommaren om vardera 2 veckor.
1:a perioden är veckorna precis innan midsommar
och den 2:a perioden är de 2 sista veckorna innan
skolorna börjar.
Sista anmälningsdag är 10 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 början samt slut på ert sommarlov/semester
för såväl juniorer som seniorer.
Mer info: se hemsidan

SSTK:s nya klubbkläder
Du vet väl om att du kan beställa SSTKs nya snygga
klubbkläder på hemsidan?
I kollektionen ingår shorts, t-shirt, tenniströja, overall
och en hood. På hooden och overallen kan man
också få sitt namn tryckt.
Om du vill prova eller titta på plaggen innan du
beställer går det bra att höra av sig till Maria Ekblad
på 50311.

Nytt bokningssystem till utesäsongen

Säsongskort till hela utesäsongen

Nytt för utesäsongen är att bokning av spel på
grusbanorna sker via hemsidan.

Passa på att köpa säsongskort så fort som
möjligt.

SSTK har nyligen skrivit avtal med bokatennis.nu vilket
möjliggör internetbokning av tider via vår hemsida .

Du får spela obegränsat på våra utebanor
så länge 1 person har säsongskort på banan.
Dessutom får man vara med kostnadsfritt både i
tennis-stegen samt även i klubbmästerskapet.

Till utesäsongens start kommer information och
instruktioner att finnas på vår hemsida.

Kostnaden är för juniorer 100 kr och för seniorer
400 kr. Man kan även köpa ett familjekort som
kostar 500 kr.
Gå in på vår hemsida och beställ säsongskort så
kommer du därefter att registreras i det nya
bokningssystemet där du bokar dina tennistider.

Utvecklingsgruppen 2013
Utvecklingsgruppen är en grupp tävlingsspelare i SSTK
som genom att uppfylla vissa krav även får en del
möjligheter från klubben. Dessa möjligheter kan t ex
vara subventioner för läger och extra gratis träning.
I gengäld måste man ställa upp för klubben i vissa
situationer som t ex lagspel och redovisa de tävlingar
man är med i.
Läs mer om villkoren på hemsidan.
Utvecklingsgruppen 2012
Viktor Arozenius (-96)
Fredrik Ljung (-96)
Adrian Hartnor (-98)
Emil Ronkainen (-00)
Gabriel Schier (-00)
Gustav Blom (-01)
Matilda Ekblad (-01)
Agnes Antmar (-02)
Mathias Schedin (-02)
Sebastian Dellrup (-03)
Noah Westergård (-03)
Vill du komma med i utvecklingsgruppen så kontakta
klubbens chefstränare.

Några i utvecklingsgruppen 2012

Södra Sandby TK
Kontaktinfo:
Styrelsen:
styrelsen@sstk.nu
Chefstränare/Ordförande:

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


Kontakta chefstränaren om du
vill spela i något av våra lag

per@sstk.nu
0701-155953
Anmälan träning (Per Lindell):
anmalan@sstk.nu
Kassör (Helena Arozenius):
kassor@sstk.nu
0705-574701
Tränarna:
tranare@sstk.nu
Webbansvarig (Patrik):
patrik@sstk.nu
Plusgiro: 24 66 61-3
Bankgiro: 634-1622
Webbsida:
www.sstk.nu

SSTK
-Det självklara
valet

Serielagen



Förslag, resultat eller övrigt som
du vill ska stå med i nästa
nyhetsbrev.
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

SSTK´s hemsida
Har du förslag på vad som skall stå på
vår hemsida angående nyheter, resultat
etc. så kontakta Webbansvarige eller
styrelsen.
SSTK´s hemsida hittar du på
http://www.sstk.nu/

