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Velkommen
v. Lene S. H. Duus, redaktør
Velkommen til det første nyhedsbrev denne indendørssæson 2017. Vi håber du er kommet
godt i gang med at spille i tennishallen på Tennis Alle 1. Er du endnu ikke kommet i gang, så
er der som du vil kunne læse nedenfor stadig ledige tider, og træningshold med plads til
dig. God fornøjelse med nyhedsbrevet, og godt spil!

Nye loyalitetssponsorer

v. Sponsorudvalget/Peder Helmuth Hansen
Da Charlotte, Ole og Jan skulle begynde indendørssæsonen som sædvanligt torsdag aften
på bane 3, kunne de glæde sig over, at flere firmaer igen ser et formål med at bakke op om
vores tennisklub og dens aktiviteter. Deres firmaer; H
 otel Sønderborg Garni, N. H.
Jespersen og Femina er nogle af dem, som trofast har været med i 10 år eller mere og
dermed tilsammen støttet med et anseeligt beløb.
Igennem de sidste tre år er syv nye kommet til og i år kunne de så glæde sig over at endnu
syv firmaer har valgt at lade sig repræsentere og doublens fjerde- mand kunne supplere
med en oplysning om, at mindst to skilte ventes sat op i løbet af kort tid.
Tilskuddet fra disse sponsorer til klubben er vigtig i en situation, nu hvor vi har udvidet de
sportslige aktiviteter igen; flere turneringshold, mere træning og mere kvalificeret træning,
rejser, træningslejr mv.
De to ting går tydeligvis hånd i hånd; Interessen for igen at ”være med” og støtte STK er
steget i takt med omtale, sportslige resultater osv.
Det glæder os derfor at kunne byde velkommen til:

●
●
●
●
●
●
●

BC-TECNIC
EL Salg
VVS Søren M. Pedersen Aps
Garant – Tæpper Gulve Gardiner
Martin Iversen Ford og Skoda
Hørup Murerforretning v/Michael Duus
Wohlenberg Vinhandel

PS: Skulle du kende til virksomheder eller interesseorganisationer, som kunne tænkes at
ville ”være en del af STK”, så venligst kontakt et af medlemmerne af sponsorudvalget. Så
tager vi den derfra.

Opgradering af internetforbindelse i hallen
v. Lene S. H. Duus
Mandag og tirsdag den 2. og 3. oktober  skifter vi til en bedre og billigere
internetforbindelse. Den gamle forbindelse lever langt fra op til nutidens standarder.
Skiftet skulle gerne forløbe uden at det påvirker lysstyringen i forbindelse med
banereservationer.
Skulle du alligevel løbe ind i fx manglende lys på en reserveret bane de pågældende dage, så
sidder Jens Herborg klar på hotline mobilnr. 4
 036 0145 for at hjælpe dig gennem den værste
krise.
Du vil fremover kunne koble dig trådløst på et noget hurtigere netværk under ophold i
hallen. Password vil blive sat op på opslagstavlen til frit brug.

STK-duo forsøgte sig i professionel turnering i Frankrig
v. Christopher Wejs
Efter en god sommer, hvor Sønderborg Tennisklubs russiske træner, Igor Tinyakov, samt
den nu senioraktuelle Christopher Wejs bidrog til en fantastisk sæson for klubbens 1.
divisionshold forsøgte de to spillere sig med deres første professionelle turnering, en
15000$-turnering i Forbach, Frankrig. Begge spillere har tidligere mødt professionelle
spillere, men var alligevel usikre på, hvad de gik ind til af både niveau og omgivelser. Efter
en 10-timers køretur fik de to spillere fine træningspas på det noget anderledes underlag i
løbet af fredagen, hvor de først fredag aften fik spilletid og lodtrækning for lørdagen at se.
Både Christopher og Igor skulle først spille sent lørdag eftermiddag, og efter at have fulgt
med i kampene om formiddagen havde de begge en følelse af, at niveauet generelt var højt,
men de følte sig på ingen måde chanceløse. Dette viste Igor Tinyakov i en 2,5 timers lang
gyser mod en stærk fransk 22-årig, der dog ikke endnu er noteret på verdensranglisten,
med sejrscifrene 5-7 7-6 6-2, og to reddede matchbolde. Trods en træt krop virkede
ATP-point og en ditto rangering nu ikke helt uvirkeligt. For at tjene point til ATP-ranglisten
skal man vinde en kamp i hovedturneringen.
Christopher Wejs’ mødte den 26-årig tyske Tom Schönenberg, tidligere nr. 350 i verden,
men nu nede omkring nr. 1500. Christopher Wejs kæmpede bravt, men fik ikke mange
chancer, og det blev til et nederlag på 6-1 6-2. Christopher udtrykte efter kampen, at det
var sjovt at møde en spiller fra hylden over ham selv, og kunne virkelig mærke, hvor
forskellen lå, og dermed hvad han skulle hjem og træne på i Sønderborg Tennisklub. Igor
nåede desværre ikke at restituere tilstrækkeligt til søndagens kvalifikationsfinale, og det
18-årige franske talent, Dan Added, flyttede Sønderborg-spilleren flot rundt på banen, og
det blev til et nederlag på 6-1 6-4.

For Christopher Wejs er det i øjeblikket vigtigt at gøre sig resultatmæssigt bemærket, heraf
især internationale kampe, grundet hans bestræbelser på at følge efter storebror Andreas
Wejs, der spiller college-tennis i Florida. Christopher Wejs håber på indenfor den næste
måned at have en aftale i hus om et ophold de næste fire år.
Søndag eftermiddag gik turen hjem igen, og selvom den var lang for de to STK’ere, så var
bagagen fyldt med motivation og læring. Det er bestemt ikke sidste gang de to forsøger sig
professionelt.

Ledige pladser på træningshold for voksne
v. Breddeudvalgets formand, Lene S. H. Duus
Der er stadigvæk god plads på de mange træningshold som STK udbyder denne
indendørssæson. Træning er en god mulighed for at forbedre dit spil, møde nye mennesker,
og i det hele taget prøve tennis på en måde som du måske ikke har været vant til.
Det kan være svært at finde ud af hvilket hold og niveau man skal vælge, så har du
spørgsmål eller er du i tvivl, så kontakt den enkelte træner. En oversigt over holdene finder
du her nedenfor, og en mere detaljeret oversigt er at finde på klubbens hjemmeside under
punktet TRÆNING øverst på siden.
Det kan også være du synes der mangler et hold eller helt andre og nye breddetilbud. Har
du i øvrigt gode ideer til hvordan vi gør klubben endnu bedre for breddespillere, og til
hvordan vi fremmer det sociale i vores klub, så er du meget velkommen til at melde dig som
medlem i breddeudvalget. Vi holder møde 2-4 gange om året, og vi vil gerne blive bedre til
at bage kage til hvert møde. Udvalget består i øjeblikket af Jens Herborg, Søren Ege Nielsen
og Lene S. H. Duus. De fleste oplever faktisk en stor glæde ved at være med i et udvalg, på
den måde kan du nemlig bedst påvirke din klub og være med til at udvikle den.
Interesseret? Så skriv en venlig mail til breddeudvalgsformand Lene S. H. Duus på
leneduus@gmail.com.

Målgruppe

tid

Hold nr

tilmeldte

ledige

Senior begyndere

Søndag 16.30-17.30

S-1

2

      8

Senior let øvede/ øvede

Søndag 15-16.30

Sev3

0

      6

Senior øvede

Søndag 17.30-19

S-3/S4

1

    7/6

Senior let øvede

Mandag 18.30-20

Mo4b

0

     6

Senior øvede/elite

Tirsdag 6.30-08

60 plus øvede

Torsdag 09-10

Senior  øvede

Onsdag 18-19.30

Moo1/Moe1

1

4/6

Stadig ledige faste tider
v. Jens Herborg
Du kan stadig nå at få en fast ugentlig tid for at holde gang i tennisspillet hen over vinteren.
På hjemmesiden (http://stktennis.dk/cms/HallPlanShow.aspx ) kan du se om der er en
ledig tid der passer dig. Du kan kontakte Jens Herborg på 4036 0145 eller mail
jensherborg@gmail.com for at reservere en fast tid.
Du kan også leje en enkelt time ved at gå ind på banebooking.

Nyt klubhus på Hertug Hans Vej?
v. bestyrelsesmedlem Lene S. H. Duus
Allerede tilbage i 2003 blev der i STKs daværende klubblad drømt om et nyt klubhus. På
billedet ovenfor ses arkitekt Jacob Clausens bud på hvordan et nyt klubhus kunne se ud.
Emnet har vi igen i løbet af 2016/2017 haft oppe at vende på et par bestyrelsesmøder. Dels
på baggrund af, at klubbens økonomi gennem flere år er blevet meget bedre, at
medlemstallet har ligget stabilt på omkring 400 medlemmer, og at mange medlemmer (jf.
den medlemsundersøgelse som blev lavet i foråret) nævnte at gode klubhus- og
omklædningsfaciliteter er vigtige.
Derfor har vi nu etableret et lille klubhusudvalg som i det helt små er gået i gang med at
undersøge muligheder for et nyt klubhus. I øjeblikket er vi to medlemmer i udvalgetKenneth Juhl og forfatteren af denne artikel. Vi kunne godt tænke os to-tre flere
medlemmer i udvalget, da det er en stor opgave. Kunne du tænke dig at være en del af
klubhusudvalget, så skriv en mail til leneduus@gmail.com.

Vinterkontingent
v. kasserer Bethina Hansen

Husk- spiller du i hallen denne vinter, om det er løse timer, en fast tid eller træning, så skal
du betale vinterkontingent. Det koster 400kr, og betales ved at vælge punktet
KONTINGENT/BOOKING på hjemmesiden.

FØLG STK PÅ FACEBOOK

LÆS MERE PÅ STKs HJEMMESIDE

Sønderborg Tennisklub
Hertug Hans vej 12, 6400 Sønderborg

