Strängnäs TK Nyhetsbrev Maj 2018
Här kommer samlad info från SnTK:
Två nya sponsorer
Vi är jätteglada att kunna presentera två nya
sponsorer till klubben: Intersport och Svensk
Fastighetsförmedling som i utbyte av reklamplats
på Visholmen bidrar till klubbens verksamhet och
utveckling.
Sedan tidigare stöttas vi extra av Ica
Bengtsson, Simling Bil, Assemblin, SPM Instrument,
Skandiamäklarna, Rådek, Sevab, Pyråevent,
Svedängs Gård, Grafoma och Sharp.
Vill ditt företag också synas och samarbeta med
klubben, välkommen att kontakta
mattias.berghagen@sntk.se
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Terminsdata
Vi börjar närma oss slutet av vårterminen, därför
vill vi härmed meddela er om de sista
träningsdagarna för terminen.
Sista ordinarie träning för alla måndagsgrupper är 3
juni, för tisdagsgrupper 4 juni och onsdagsgrupper
5 juni.
Då vi arrangerar våran tävling Visholmen cup de
nästkommande två veckorna så uteblir all träning
30/5 - 2/6 även 6/6 - 9/6.
Vecka 24 kommer vi ha ett antal etxra träningar.
Torsdagsgrupper 10 juni, fredagsgrupper 11 och 14
juni och söndagsgrupper 12 och 16 juni.
Onsdagen 12 så spelar de som brukar spela 09.00
istället 15.00, de som brukar spela 16.00 spelar
10.00 osv.
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Här kommer samlad info från SnTK:
Sommartennis
Det går fortfarande att anmäla sig till våra
sommarläger endast kurs 3 är full!
Inbjudan
Visholmen Cup
Den 30 juni drar våran egen grustävling Visholmen
Cup igång. I år har vi över hundra anmälda!
Lottningar finns ute nu på tävlingssidan!
Säsongkortet
Du kan nu köpa vårat säsongkort som låter dig
spela upp till 2 timmar per dag hela sommaren!
För mer info
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Höstterminenen 2019
Vi hoppas att ni är nöjda med träningen denna
termin och hoppas att ni vill fortsätta utveckla er
tennis mes oss kommande termin.
För att vara säker på att få behålla sin plats i
tennisskolan så vill vi att ni åter anmäler er inför
hösten. Vi ser fram emot eran åter anmälan senast
måndag 10 juni till info@sntk.se, skriv då om ni vill
ha kvar de träningstider ni har idag eller om ni
önskar en förändring!
Klubbresor
Under sommaren gör sntk två klubbresor för våra
tävlingsjuniorer. Resorna går till Båstad Korem Ope
n v24 och KalmarSpelen v27.
Om du som junior inte har anmält dig än gör detta
till elo@sntk.se senast 20 maj.
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Seriespel:
Utomhussäsongens seriespel har nu dragit igång
och här kommer en raport från våra lag!

Följ oss på Facebook för
mer uppdateringar!

Herrlaghet som är nykomlingar i division 2 Mellan
B har inlätt säsongen med att vinna 12 raka
matcher och leder nu serien.
Damerna leder också sin division efter att ha
vunnit de 2 första mötena 3-1 och 4-0.

Vårat H45 lag har efter 3 möten 2 segrar en förlust
Herrar 65 laget är förtillfället trea i sin serie.

Strängnäs TK

www.sntk.se

info@sntk.se

