Medlemsbrev Sundsvalls Tennisklubb våren 2015
Hej tennisvänner!
Ordförande har ordet
Att inleda ett medlemsbrev som innehåller så mycket aktiviteter och härliga nyheter är verkligen ett sant
nöje. Undertecknad och övriga i styrelsen, som fick förtroendet att fortsätta i ytterligare ett år på årsmötet
som hölls den 10 mars, hämtar mycket positiv energi av att se allt som händer i vår klubb, både i
breddverksamheten samt inom tävlingsdelen. I en idrottsförening är ”lönen” för det ideella arbete som
många lägger ner att få ta del av den glädje och gemenskap som uppstår i alla åldrar i en väl fungerade
klubbverksamhet. Tillsammans skapar vi en miljö och kultur som vi alla ska vara stolta ambassadörer av
för att hela tiden attrahera nya spelare och samarbetspartners.
Förra veckan hade vi ett möte med styrelsen, vår huvudtränare och klubbchefen där vi stämde av var vi
stod beträffande målen i klubbens långsiktiga vision. Samtidigt tittade vi på resultatet av den
enkätundersökning som vi gjort tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund. Utifrån det fastslog vi
tre punkter som vi ska fokusera på i styrelsearbetet under 2015:
•

Fortsätta att aktivt driva hallfrågan vidare i två olika scenarier mot politiker och andra tilltänkta
partners. Vår inomhuskapacitet är en viktig och avgörande del av vår utvecklingsmöjlighet.

•

Titta på aktiviteter som utvecklar den sociala miljön och gör vår anläggning till en ännu mer
naturlig mötesplats även när man inte tränar.

•

Fördjupa diskussionerna, som redan påbörjats, om framtida samarbeten med grundskola,
gymnasium och universitet för att kunna erbjuda ännu bättre förutsättningar att kunna
kombinera skola och tennis på olika nivåer i olika åldrar.

När vi nu kommer att göra ett rejält lyft av vår utomhusanläggning inför sommaren hoppas jag få möta
många av er där på träning, som deltagare på Klubbmästerskapen den 25-31 maj samt som publik under
SM-veckan den 26 juni-5 juli. Avslutningsvis vill jag också be er att sprida vår bokningslänk till
utebanorna och uppmana era kompisar, kollegor och släkt att passa på att spela tennis i sommar, då det
nästan finns obegränsad kapacitet på våra 6 banor.
För kom ihåg – tennis är något alla kan ha kul med oavsett ålder eller nivå ☺
/ Björn Wigge
Ordförande Sundsvalls TK

Baldershallen
Under vintern och våren har det hänt massor med spännande
aktiviteter i klubben och i Baldershallen.
Vi har haft flera företagsevent och
höjdaren var med SKANDIA/Catella och
”Good To Great” akademin där Niklas
Kulti och Mikael Tillström höll en
tennisklinik och spelade efter en
uppskattad uppvisningsmatch.
Sammanlagt var det cirka 100 inbjudna
gäster. STK arrangerade även för första
gången sedan några år ”First Sundsvall
Open” den 13-15 mars. Tävlingen har
fokus på de äldre juniorerna samt seniorer, och arrangemanget blev mycket lyckat.
Vi har även hjälpt Nordichallen som är stängd med att genomföra en handbolls cup i Baldershallen.
Hallen var full med handbollsspelare som inte ens visste att den fanns, så det var bra PR.
Ser vi framåt i sommar så händer det många spännande saker med höjdpunkten ”Lag SM-finalen” för
herrar och damer tisdag 30/6 och onsdag 1/7. Denna final ligger mitt under SM-veckan vilket innebär att
det kommer ca 50 000 besökare och ca 8 000 idrottare till Sundsvall som ska göra upp och sina olika SM.
Svenska Tennisförbundet kommer att sända live hela veckan och massor med media kommer vara på
plats. Boka in att komma och se tennis i toppklass den 30/6 med semifinaler, matchstart kl. 10.00 och 1/7
match om 3:e pris och final med matchstart kl. 09.00. Läs mer om hela SM veckan på www.smveckan.se

Utebanorna blir uppfräschade! I år har vi fått chansen att fräscha upp våra utebanor som känns mycket
positivt. Vi har bland annat lagt på mycket nytt grus, satt upp nya nät, domarstolar, sopar och en ny
manuell bevattning mm. Så passa på att boka ett abonnemang eller köp utebanekort. Läs mer om priser
på vår hemsida eller kontakta kansliet.
Juniorverksamhet/vuxenkurs
Vi rundar av denna säsong med att säga att det har varit bra tryck och fart i våra juniorgrupper och
vuxenkurs. Vi har nått ett maxat antal som kan vara med men vår förhoppning är att ta in fler i
verksamheten till hösten som startar upp under vecka 36, kolla hemsidan för anmälan.
Våra IF SO Tourtävlingar håller bra klass med många spelare och är den största klubben totalt sett med
anmälningar under året. Den 1/6 är sista anmälan till vår populära sommartennis där det garanterat
kommer att bli många deltagare, anmäl i tid om ni vill vara med.

Våra underbara tävlingsjuniorer har tävlat på bra denna termin med jättemånga turneringsvinster runt
om i Sverige, där pricken över i:et blev JSM under påsken. STK bidrog med 3 st. spelare och bäst lyckades
Tilde Strömquist som gick hela vägen till kvartsfinal i FS 12 och hade matchbollar att vinna även den.
Noterbart är att hon är 1 år ung mot de flesta hon möter. Läs mer under ”tävling”.
Passa även på att anmäla er till Klubbmästerskap som spelas vecka 22, sista anmälan 12/5. Spela nu
mycket tennis i sommar både inne och på våra grusbanor, så ses vi på sommartennis eller till
höstterminen.
Juniorkommittén
En klubbresa ordnades till regionmästerskapet i Umeå som gick av stapeln i mars. 14 stycken
tävlingssugna ungdomar åkte upp och bodde på vandrarhem tillsammans med tränare och några
föräldrar som följde med och skötte markservicen. Det var en lyckad helg där klubben presterade bra
resultat samtidigt som ungdomarna umgicks och hade roligt utanför banan.
Juniorernas stora mål för året är ett träningsläger under vecka 25 i Seefeld i Österrike. Tennis kommer
givetvis att ha ett stort fokus under lägerveckan med både träning och matcher mot klubbar i området,
men vi kommer även att hinna med grillkvällar, vandring och lite sightseeing. Det är ett stort
engagemang av föräldrarna i tävlingsgruppen som möjliggör denna resa då vi under året sålt lotter,
plastpåsar, strumpor, varit med och arrangerat tävlingar och haft fikaförsäljning på tennishallen.
Herrar 45
Deltagare i år är Christer Gradin, Peter Sällvin, Arne Hansson, Ulf Sawert och Kent Gustavsson.
Damkommittén
Vi är 26 damer, som spelar dubbel på söndagskvällarna mellan 17 och 20. Flera av oss är också med på
torsdagsblixten. Det blir en extra utmaning eftersom det är herrar med, tycker många.
Skidutflykten töade in och det för andra året i rad. Nästa år
gör vi ytterligare ett försök, fast då i januari, hotar Lilian,
vår skidledare, med. Den 18 april hade vi utbyte med Gävle
i Baldershallen. De ställde upp med 8 damer och vi med 11.
Matcherna spelades mellan 14 och 17. Sundsvall vann med
18 – 12. Efteråt åt vi middag i klubbrummet. De var mycket
nöjda med utbytet trots förlusten, Sundsvallsdamerna också
förstås. Eeva Rumpunen är ny i styrelsen, hon har efterträtt
Maggan Koch. Sara Westerström har flyttat till Stockholm, där hon kommer att fortsätta med tennis. Vi
önskar henne lycka till med det nya jobbet och livet i storstan. Vi saknar henne redan. Sista
söndagsdubbeln för terminen spelar vi 31 maj. Men dessförinnan bjuder vi in till en kväll med bangolf i
Folkets park den 26 maj med efterföljande picknick i det gröna. Sista gemensamma aktiviteten för
terminen blir Midnattsblixten den 12 juni. Vi återkommer om den.
Herrveteranerna
Herrarna fortsätter sitt dubbelspel på tisdagar mellan klockan 10.00–12.00. Anmälan för deltagande måste
ske till Eva på Baldershallens expedition senast klockan 16.30 måndagen före aktuell speldag. Nu i vår
har en lista satts upp där den individuella resultatsumman för varje speldatum noteras, vinst ger 2
poäng, oavgjort ger 1 poäng och förlust 0 poäng.

Tävlingar
Den 2-6 januari spelades Falköpings tennisvecka, där August Söderbladh vann PS12-klassen. Umeå TK
bjöd in till Indoor Open 29-1-1/2 och där tog Anna Klasson och Elvira Edström varsin klasseger i FS16 och
DD. I Borlänge i februari visade STK
framfötterna ytterligare där 9-åriga Hedda
Frölander vann sin klass, FS10. I Young Vision
Cup i Hudiksvall tog STK hem 5 av 8 klasser,
Tilde Strömquist (FS14+FS16), Emelie Westin
(FS12), Theodor Frölander (PS12), och Peter
Sällvin (HS). Sundsvall arrangerade även en
hemmatävling i mars, Sundsvall First Open.
Elvira Edström vann DDA tillsammans med
Fredrikke Karst, Emelie Westin tog hem
segrarna i både FS12 och FS14, Joakim Blomberg vann PS16. Under helgen
vecka 13 var det åter dags för tävling i Umeå, RM inomhus. Tilde
Strömquist tog hem både FS12 och FS14 efter fint spel. 2-12 april var det
dags för Junior-SM i Göteborg (GLTK), där Tilde slutade på en fin
femteplats. Som enda spelare från Sundsvall åkte August Söderbladh upp
till Skellefteå och Helicopter Open i april, där han kammade hem både PS12 och PS14.
Sammanfattningsvis har det varit en mycket framgångsrik vinter/vår för Sundsvalls tennisklubb, där det
även varit andra fina placeringar för våra spelare. Allt finns att läsa på hemsidan!
Övrigt
Några viktiga happenings i sommar:
-

Utebanorna öppnar för allmänheten måndag 18 maj, och för medlemmar måndag den 11 maj
Herrveteranerna med respektive åker på träningsläger till Turkiet i maj
SEB-uttagningarna utomhus 22-24 maj
Seriespelet för herrar och damer börjar 23-24 maj
KM alla klasser 25-31 maj. Under KM kommer en grillkväll att anordnas där alla medlemmar är
välkommen lördag 15-17. Föranmälan krävs så vi vet hur många som kommer
Sista anmälan för vuxenkurer i sommar är 1 juni
Summer Tennis för juniorer/tävlingsgrupp vecka 25, 26, 27, 31, 32 och 33
Midnattsblixten 12 juni
SM-veckan 27/6-5/7
Lag-SM finalen tisdag 30/6 – onsdag 1/7
Sommarspelen 3-5 juli
RM utomhus 31/7-2/8

Följ även Sundsvalls Tennisklubb på Facebook och LinkedIn.
OBS! Om du inte har uppgett ditt personnummer (krav ifrån SvTF) eller bytt adress, telefonnummer
eller e-postadress, vänligen meddela kansliet i så fall. Telefon 060-61 42 23 eller mejl
info@sundsvallstk.se
Som vanligt delar vi med oss av nyheter på hemsidan, så håll utkik där!
Boka/betala dina tider på nätet www.bokatennis.nu/sundsvallstk
Med vänlig hälsning,
Sundsvalls Tennisklubb genom Carolina Blomberg

