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Nyhetsbrev Söndrums Tennisklubb

Hej alla kära medlemmar i Söndrums TK
Vi ska framöver arbeta mer med att informera om allt som är på gång i klubbens
verksamhet och det här är vårt första nyhetsbrev. Kom gärna med synpunkter på
innehåll eller kom med idéer till hur verksamheten kan utvecklas. Det funkar lika bra att
maila som att hugga tag i någon av våra tränare eller någon i styrelsen.
Utebanorna
Vi håller redan på och förbereder för utespelet och i veckan kommer vattnet att kopplas in. Som ni
vet så hade vi mycket strul med banorna förra året pga. bevattningsförbudet och även anläggningen
av den nya padelbanan. Men det här året är vi betydligt bättre förberedda och ska kunna komma
igång inom kort. Mer information på hemsidan när banorna är redo.

Klubbmästerskapen 21–22 april – inomhus
Till helgen kör vi klubbmästerskap inomhus. Än så länge är det 23 anmälda och det går bra att
anmäla sig fram till och med onsdag. På torsdag lottar vi matcherna och du kan kolla på hemsidan när
du ska spela.
Idrottsrabatten
Klubben har ingått i ett samarbete med idrottsrabatten. Vi vädjar nu till alla medlemmar att
köpa/sälja till någon man känner för att stödja klubbens ekonomi samt för att försöka få till ett
klubbevenemang. Häftet kostar 100: - kr. Vi ha också gjort detta till en tävling, då man ska försöka att
sälja så många häften som möjligt, då fina priser (bl.a. privatlektioner, väskor och bollar) delas ut till
1, 2 och 3an.
Vår/grussäsong
Träningen på grus kör vi igång redan den 2:e maj så Ni är välkomna med er anmälan till

vår/grussäsongen på hemsidan (sondrumstk.se) under fliken Kurser sedan vidare
till Anmälan till kurser, där ni väljer vilken grupp som ni vill spela i. Det finns grupper för både
för de som aldrig har spelat innan, juniorer samt seniorer. Och tipsa gärna era vänner och bekanta
om att de kan passa på att lära sig tennis. För det finns ju inget bättre än att lära sig tennis på grus!
Kungsbacka TK och Falkenberg TK kommer på läger
Vi kommer att ha besökare från Kungsbacka TK och Falkenberg TK nästa helg mellan den 27 – 29.
Sedan kommer vi själv att anordna lägerverksamhet enligt följande v25, v26 och v27 kommer vi ha
sommarläger på våra banor. Mer info om detta kommer att komma i Maj.
Kuttes Minne 10 maj
10 maj kör vi Kuttes Minne ihop med Halmstad Tennisklubb och Landstingets Tennissällskap. Det är
ny tävling i en kul social spelform Americano. Man spelar dubbel och byter partner i varje match.
Resultaten summeras för dig som individuell deltagare och på kvällen är det middag och
prisutdelning. Är vädret fint kommer vi att vara utomhus, annars inne i hallen. Anmäl dig senast 30
april!
Generationsdubbeln den 11 maj
Generationsdubbeln är en kul tävling för alla tennisfamiljer. Mer info om hur vi ska spela kommer
under denna vecka (v16).
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Sommarkort regler
Vi kommer att ha samma regler som förra året gällande sommarkorten. Alla som spelar på banan
måste ha löst sommarkort. Om inte alla har det så kan man självklart kompletteringsbetala för varje
spelare. Nedan ser ni priserna:
Banhyra på timme utan
Banhyra på timme utan
Banhyra per
sommarkort,
men
spel
med
sommarkort, men spel med
timme
annan person som har
sommarkort. Singelspel.

annan person som har
sommarkort. Dubbelspel.

Juniorer som är
50 kr
25 kr
12,50 kr
medlem i STK:
Junior (ej medlem i
100 kr
50 kr
25 kr
STK):
Senior som är medlem 100 kr
50 kr
25 kr
i STK
Senior (ej medlem i
200 kr
100 kr
50 kr
STK):
Sommarkort junior
500 kr
Sommarkort senior
1 100 kr
Kontraktstid 1h/vecka
1100: - /säsong
Ett swish-nummer finns tillgängligt för kompletteringsbetalning: Swish Söndrums TK: 1233717378
Sommarturneringen Halmstad Sommarspel 16 - 22 juli.
Vecka 29 kör vi för tredje året i rad Halmstad Sommarspel. Det är en sanktionerad tävling utomhus
som lockar över 250 deltagare i flera klasser, både junior och senior. Passa på att spela och tävla mot
duktiga spelare på hemmaplan. Vi kommer också att behöva funktionärer så boka redan nu in
datumen i er kalendrar.
Privatlektioner
Det finns också möjligheter att köpa privatlektioner till det facila priser om 450 kr för seniorer samt
300 för juniorer. Hör bara av er till Freddan på mail: kansliet@sondrumstk.se eller till Philip på
philip.cassel@sondrumstk.se
Juniorspel inomhus på STK-tider
Om du är junior och medlem i STK kan du spela gratis på vissa tider i hallen under helgerna om inte
dessa är uppbokade. Du får spela med annan junior eller någon av dina föräldrar. Är du intresserad så
prata med din tränare så berättar de mer.
Nu hoppas vi på en riktigt härlig vår och sommar med massa grustennis i vår fantastiska anläggning!
Välkomna!
Klubbledningen
PS: Ni har väl sett den nya kalendern på hemsidan? Där kan ni följa med i
det som händer i klubben.

