1 JANUAR, 2021

TENNISSKOLE NEWSLETTER
På vegne av Sandefjord Tennisklubb ønsker vi deg og din familie
godt nyttår.

VIKTIGE DATOER

04 jan-18 jun

Velkommen tilbake til
Tennisskolen

INGEN TENNISTIMER

Velkommen til et helt nytt år med tennis! Vi er veldig

VÅR SESONG

20 feb - 28 feb
29 mar - 05 apr
Helligdager
FERIECAMP
22 - 24 feb

glade for å ha ditt barn i vårt tennisprogram. Vi
setter pris på deres tillitt og fortsetter å gjøre vårt
beste får å oppnå et trygt og morsomt miljø for ditt
barn, mens deres fulle potensiale blir oppnådd. Vi
ønsker kontinuerlig å forbedre tjenestene våre, og i
år

planlegger

vi

å

gi

deg

noen

spennende

arrangementer og muligheter for barnet ditt å delta i.

29 - 31 mar
SPILLERSAMLING FOR BARN
06 feb
KLUBBMASTERS CUP
13 feb
FAMILY FUN TURNERING
03 mar
SANDEFJORD U-12
CHALLENGE
19-21 MAR

Timeplan for tennisskolen
Alle spillere har nå blitt videreført fra slutten av
forrige sesong. Tidspunktene og gruppene for denne
sesongen vil fortsette å være de samme så lenge dere
ikke har fått personlig beskjed fra oss.

I motsetning til tidligere anledninger, vil vi ikke gi ut tidene
og gruppene til spillerne våre på nettsiden vår for
personvernhensyn. Hvis du har spørsmål, kan du sende oss
en e-post til post@stk.no

Ditt Medlemskap (barn)
Ditt medlemskap har nå blitt overført til 2021.
Medlemskapsfordelene dine inkluderer:
Full tilgang til anleggets fasiliteter
Fri (gratis) bruk av klubbens utebaner
Tilgang til å leie bane(r) innendørs i
Pingvinhallen
Tilgang til å kjøpe grønt kort
Tilgang til å delta i klubbarrangementer
Vår regnskapsfører vil sende deg en faktura for
medlemskapsfornyelse og deltakelse i
tennisskolen. Fakturaen for tennisskolen er
basert på antall timer barnet ditt deltar hver uke
for hele sesongen som avsluttes 18. juni (22
uker). For mer informasjon og priser, vennligst
klikk her.

Tenniscamp i skoleferien

Spill ubegrenset med Grønt
Kort

planlegg skoleferien tidlig. Hver skoleferie har vi
tenniscamp fra 09.00 til 15.00. For å tillate deg å planlegge
på forhånd har vi nå åpnet påmeldingene tidlig for
tenniskolen. I vintersesongen har vi begrensede plasser på
grunn av tilgang til bare innendørsanleggende. Så skynd
deg! Det er første man til mølla.

Det er ingen hemmelighet at jo mer du spiller, jo bedre blir
du. For å kunne spille mer tilbyr vi noen av de beste
prisene i Norge (100 kr p/t). Hva mer? Som medlem av
tennisskolen har du retten til å kunne kjøpe Grønt Kort.
For 1500 kr har du ubegrenset tilgang til alle banene til alle
tider, i et helt år.

Vinter leir (22 -24 feb)
Påske leir (29 - 31 mar)

Klikk på matchi-ikonet for å kjøpe.

Klikk på matchi-ikonet for å registrere deg.

Spillersamling for Barn
6 februar arrangerer vi spill og kamp for våre nybegynnere.
Dette er en flott mulighet for spillere av tennisskolen å få
sin første kamp opplevelse. Dette er et sosialt arrangement
og spillerne vil få hjelp og støtte av trenerne slik at deres
selvtillit kan forsterkes.
Vi vil sende ut mer informasjon om dette når
arrangementet nærmer seg, men prøv å husk datoen slik at
ditt barn kan bli med.

Din Matchi Bruker
Matchi er programvaren vi bruker for alle medlemskap og baneleie. Når vi nå går inn i 2021 vil vi bruke Matchi for
registrering for ferieleir og klubbturneringer. Så vi ber dere vennligst å aktivere deres Matchi bruker, hvis dette ikke er
gjort. Vennligst gå til www.matchi.se for å registrere deg.
Hvis du har noen problemer med å koble ditt medlemskap til klubben, vennligst si ifra til oss slik at vi kan hjelpe til.

Vi vil gjerne ta denne muligheten til å takke dere alle for deres tillitt og støtte. Vi er her for dere og deres barn. Vi vil
fortsette å jobbe hardt for å forbedre våre tilbud og tjenester. Har du tilbakemeldinger som vi burde høre? Ikke nøl!
Send oss dine tilbakemeldinger til post@stk.no.
Godt nyttår til dere alle!!
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