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Standerhejsning og generalforsamling
Klubhuset, Hertug Hans vej 12, 28. april kl. 12:00. Selve programmet, dagsorden mv.
ses på hjemmesiden under Kalender.
Så er STK’s helt uvurderlige baneteams igen i gang med at gøre vores baner klar til
endnu en sæson.
En sæson, som traditionen tro skal starte med at alle baner åbnes og vi skal have
afviklet standerhejsningen og årets generalforsamling. Kom og vær med og giv din
stemme til kende.
I år vil vi bl.a. fortælle om hvordan STK klarede den ”noget våde sommer” 2017, og den
efterfølgende vintersæson. Men der vil også være nyt om den kontakt der pt. er til
Sønderborg Kommune, som udløber af det mandat bestyrelsen fik på sidste års
generalforsamling. Herunder nyt/forbedringer på klubhus, banerne ved hallen,
lejekontrakt mv.
Bestyrelsen har en ny kandidat til bestyrelsen; Iben Nielsen som gerne vil arbejde for
det vi kalder ”Bredde”, dvs. senior spillere, som ikke er elite (1. og 2. hold).
Bestyrelsen forventer at ”bytte lidt om på ” opgavefordelingen ved den efterfølgende
konstituering.
ZeroSport pris til Sønderborg Tennisklub
Hvem bliver årets ”STK’er”
Alt det og meget mere får du/I også svar på den 28. april...
Og husk så: at vi slutter med en gemytlig frokost for alle fremmødte!

Tennissportens Dag 2018
Igen i år er STK med til at afvikle denne landsdækkende
begivenhed.
Det foregår på anlægget i Kurhusskoven lørdag den 5. maj
2018 kl. 10.00-13.00.
Tag venner, familie eller måske kolleger med til en sjov og aktiv dag, hvor de kan prøve
at spille tennis, blive klogere på klubbens mange træningstilbud og opleve fællesskabet
både på og udenfor banen.
Alle interesserede er velkomne – både børn, voksne, nybegyndere og øvede. Der er
mulighed for at låne ketsjere, og klubbens dygtige trænere står klar til at give alle uanset
alder og niveau en god tennisoplevelse.
Også som medlem opfordrer vi dig til at dukke op, jo mere aktivitet på anlægget, jo
bedre!

UM Inde 2018
Af Christian Andersen

I påskeferien blev der afholdt ungdomsmesterskaber i Hørsholm-Rungsted Tennisklub.
Der var 9 spillere der repræsenterede Sønderborg i 9 forskellige rækker.
Det blev i alt til 8 sejre og 2 medaljer. Nogle spillede måtte desværre se sig slået
allerede i første runde.
Men Alina, Christian og Emil vandt deres første runde, hvorefter de også blev slået.
Loote fik “bye” i første kamp, vandt den anden og kom i kvartfinalen, hvor hun dog
måtte melde fra pga. en skade i knæet.
De bedste resultater var i doublerne, hvor Christine nåede semifinalen i U16
damedouble med doublemakkeren Fillippa, som også træner i Sønderborg. I U12
drengedouble var det Peter der også leverede en flot indsats og spillede sig i semifinale
med Rasmus Hembo fra Esbjerg.
Alt i alt var det en fin uge og cheftræner Frank var fint tilfreds med sine spillere.

Loyalitetssponsorer
Vi byder velkommen til to nye loyalitets sponsorer! Nemlig...

&
Begge markante forretninger, der er med til at sætte præg på handlen i Sønderborg
centrum, og som vurderer, at det segment vi repræsenterer og det vi står for i STK, er
interessant for dem. Vi glæder os til at få en lift i hallen, så disse skilte kan komme på
plads til september.

Hovedsponsorat på anlægget i Kurhusskoven
Danfoss har valgt at støtte arbejdet i STK ved at tegne et
sponsorat med et banner på hvert af de fire banesæt på
anlægget på Hertug Hans Vej. Det er et unikt anlæg, og
mange mennesker, ikke kun tennisklubbens medlemmer, har
sin gang i skoven inklusiv Sønderborg Krolfklubs medlemmer.
Vi er selvfølgelig rigtig glade for dette engagement med Danfoss!
Vi mener fortsat at have et ”par produkter” som er absolut værd at sponsorere, også
selv om vi nu er på plads med mange sponsorater;
LINAK; elitearbejdet, herunder trænerne, REMA 1000 Nørrekobbel; 1. division, damer,
Botjek; 1 division, herrer, Danfoss; anlægget i Kurhusskoven OJ Electronic;
(virksomhedspakke), HEAD/Intersport; klubsponsor udstyr
Herudover er der ALTID plads til flere loyalitetssponsorer, dvs. skilte i hallen.
Men vi har brug for dit input. Vores fint arbejdende sponsorudvalg har fint bearbejdet
”dem vi kendte”. Det er alt andet lige meget lettere at få skabt en positiv kontakt, når
eller hvis der er en relation til tennissporten. SÅ…kender du et firma, kontaktperson e.l.
som måske kunne være interesseret, så kontakt Lars Eskildsen, 22623131. Herefter
skal vi nok tage over og stå for det praktiske. På forhånd tak!
Venlig hilsen Sponsorudvalget

Samarbejde med Idrætshøjskolen
I begyndelsen af 2018 oprettede Idrætshøjskolen (IHS) en
ketsjersport-linje. Her får eleverne mulighed for at stifte
bekendtskab med badminton, squash og tennis.
Derfor har Igor og Lene siden januar i år hver tirsdag eftermiddag taget imod 15
sportsinteresserede elever fra Idrætshøjskolen. Og det har været en stor fornøjelse, at
undervise de unge mennesker fra IHS, som har udvist både god opførsel og talent for
tennis.
STK vil ligesom foregående år tilbyde studerende i Sønderborg at kunne spille på
anlægget på Hertug Hans Vej for kun 150 kr. Vi mener, at det er en god investering,
da det skaber aktivitet på anlægget, det øger interessen for tennis blandt de 18-25
årige, som vi så gerne vil have fat på, og måske ender de med at efterspørge
træningstilbud mm.
Reglen er, at for de 150kr må de studerende spille når der er ledige baner, men de har
ikke ret til at booke baner.
Tag godt imod dem!

Baneklargøring
Den første gang baneklargøring i år blev en meget kold
fornøjelse, men alligevel med flot fremmøde. Den bidende
sibiriske vind fra øst gjorde det ikke ligefrem nemt, at få fejet
blade op fra banerne, men det lykkedes.
Nu er det så de forskellige baneteams der er i gang med at
lægge linjer ned, tromle, lægge nyt grus, tage udkrudt op og
til sidst sætte net op. Og med lunere temperaturer i disse
dage bliver banerne helt sikkert klare op til
standerhejsningen. Tak for hjælpen!

Kontingentbetaling
Af Bethina Hansen, kasserer

Kære medlemmer.
Så skal vi i gang med en ny sæson. Alle betaler kontingent for sommersæsonen, lige
meget om du er ung eller gammel, er på træningshold eller ikke.
Der er forskellige satser – de fremgår af hjemmesiden.
Det letteste er at betale med Dankort via hjemmesiden/klubmodul.
- hvis alle oplysninger er korrekte, så sker det automatisk.
- hvis du har fået nyt dankort, skal du logge ind og rette betalingsinfo
- har du ikke dankort - så overfør til kontonr. nedenfor - husk tydelig angivelse af hvem
der betales for.
Kontonummer.: 8010-1091595

Ønsker du mod forventning at melde dig ud, så skal du logge ind og ændre status eller
skrive til mig på
stkkasserer@gmail.com
Vi ses på banerne!
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