
 

 

    Sommaren 2023 
 
 
Sörfjärdens tennisklubb 
Erbjuder spel på förstklassig anläggning under hela sommaren. Bana 2 öppnar under maj och 
grusbanorna öppnar normalt till midsommar. Med det starka intresset följer att klubbens 
tennisanläggning används från tidig morgon till sen kväll. För att då garantera alla boende i närheten 
av banorna en trivsam miljö har styrelsen beslutat följande: 
 
- Grusbanorna får användas från 08.00 till 21.00. 
- Bana 2 får användas 08.00 till 22.00 
- Planket får användas 08.00 till 22.00 
 
 
Viktiga datum 2023: 
 
Årsmöte söndag 25 juni klockan kl. 11.00  
Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte på Kopparallén 8. Stadgeenliga ärenden. 
 
Arbetsdag söndag 2 juli klockan kl. 10.00 – 12.00 
Alla medlemmar samlas för att städa upp på och kring banorna. Ta med kratta, verktyg, spik m.m. 
 
Tennisskola för barn och vuxna, 3 – 7/7, v. 27  
Den mycket omtyckta tränaren Richie Koria fortsätter även denna sommar. Anmälan genom 
information på anslag via Facebook. Frågor skickas till richie@lovetennis.se eller mobil: 0738- 327 
333. Som tidigare år planeras mer tennisskola under senare halvan av juli/auguasti – mer info 
kommer. 
 
Dubbelvecka med start 10:e juli, v. 28 
Dubbelvecka arrangeras för alla intresserade. Ytterligare information anslås på anslagstavlan. 
 
Sörfjärdsmästerskapen vecka 29, med start måndag 17 juli 
Sista anmälan 15 juli (lunchtid) på lista i brevlådan. Ytterligare information anslås på anslagstavlan. 
 
Tennisfest på bana 2 den 22:e juli  
Vi firar tennisens framfart med traditionsenlig fest för alla medlemmar. 
 
Sommaren 2023 fyller Sörfjärdens tennisklubb 75 år – mer info om det under våren! 
 
STK:s information finns på nätet: www.sorfjarden.se 

 
 
 



 

 

 
 
Medlemskap och tidbokning 
 
Spela billigare - stöd klubbens anläggning och aktiviteter – bli medlem! 
Medlemskap i föreningen skall gälla för en familj, dvs. i princip föräldrar med minderåriga barn/barn 
som ännu inte skaffat egen familj. I de fall flera generationer/familjer delar samma gård bör samtliga 
familjer skaffa ett eget medlemskap. Medlemsavgiften är för närvarande 300 kronor per år. 
Medlemmar får förtur vid tidbokning. Betalning sker genom faktura från klubben efter sommaren. 
Anmälan för medlemskap (namn, hemadress, telefon, email) kan göras på den anmälningslista som 
ligger i brevlådan eller per mail till kassör Ninna Feuk. 
 
Förhandsteckning av tider 
Teckning av tider sker från lördag morgon för efterföljande vecka enligt följande:  
- Medlemmar äger rätt att från lördag kl. 09.00 förhandsteckna max 3 timmar på grus och obegränsat 
antal på bana 2. 
- Från lördag kl. 15.00 får alla teckna, även icke medlemmar. Medlemmar får då teckna extra timmar. 
   
Timpriser medlemmar  
50 kr/timme på grusbanorna (bana 1 och 3) 
25 kr/timme på bana 2 
 
Timpriser icke medlemmar 
150 kr/timme på grusbanorna (bana 1 och 3) 
50 kr/timme på bana 2 
Icke-medlemmar betalar genom swish (se anslag på anslagstavlan) alt. genom att lägga timavgiften i 
ett kuvert samt på kuvertet skriva namn, speldag, bana och tid (kuvert finns i brevlådan). Kuvertet 
läggs sedan i brevinkastet (inte i brevlådan).  
 
Styrelse 
Ordförande:  Eva Einarsson   Sekreterare: Magnus Swartling 
Mobil:  070-533 56 27    Mobil:  073-180 32 24  
E-mail: evacarin.einarsson@gmail.com E-mail: magnus.swartling@gmail.com 
 
Kassör:  Ninna Feuk 
Mobil:  070-386 10 25 
E-mail: ninna.feuk@telia.com 
 
Ledamot:  Per Liljeström 
Mobil:  070-301 99 59  
E-mail: per.liljestrom@gmail.com 
 
Ledamot:  Ulrika Selander 
Mobil:  073-091 93 90  
E-mail: ulrika.selander67@gmail.com 
 
Ledamot:  Johan Bexelius (banintendent) 
Mobil:  070-606 06 32 
E-mail: bexeliusjohan@gmail.com 
 
Ledamot:  Gunilla Victor 
Mobil:  076-209 12 28  



 

 

E-mail: gunilla.victor@gmail.com 


