STYRSÖ HAVSBAD LAWN TENNISKLUBB
TENNISVÄNNER
Välkomna till en ny utesäsong med mycket tennis på Styrsö. Här kommer
inbetalningsinformation för din kontraktsistimma/medlemsavgift, samt en del information om
sommarens program. Vänligen betala 200:- per kontraktstimma, samt 100:- per person i
medlemsavgift för medlemmar som är 18 år eller äldre, och eventuell städavgift 50:- (om du
inte kan vara med på arbetsdagarna) till plusgiro 529969-8 ej senare än 2021-05-31.
Arbetsdag:

1 maj, samling vid tennisbanorna kl. 10.00. Arbeten som behöver utföras är
bl.a. städning på och runt banorna. Medtag spade, kratta, borste och skottkärra.
Vi vill gärna påminna våra medlemmar om vikten av ideella insatser. Om du
inte har möjlighet att delta, uppmanas du att sätta in kr. 50:- på postgiro
529969-8

Årsmöte:

20 juni kl 13.00 vid tennisbanorna eller bastuns konferensdel vid dåligt väder.

Tennisskola: Preliminärt vecka 27 och 31, 9.00-17.00. Vidare information kommer, på
hemsidan shltk.se samt anslagstavlan vid tennisbanorna, så fort vi vet mer.
Tävling:

Vecka 30 hålls ev. vår sommartävling. En förutsättning för att tävlingen
genomförs är att någon/några vill arrangera den. Vidare information kommer,
på hemsidan shltk.se samt anslagstavlan vid tennisbanorna, så fort vi vet mer.

Speltimmar: Speltimmarna enligt schemat gäller fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 31 augusti.
Medlemmarnas timma får ej överlåtas eller bytas till någon utanför familjen.
Betalande medlemmar utan egen timma får annars aldrig en chans att spela.
E-post:

I år är det sista året vi gör utskick i pappersform. Var vänlig och redan nu
meddela din e-postadress på: info@shltk.se. Efter årsmötet kommer räkning
och övriga meddelanden skickas digitalt. Under sommarhalvåret finner du
övrig information på anslagstavlan vid banorna.

BETALNING ABSOLUT SENAST DEN 31 MAJ. OBS! ANGE AVSÄNDARE!
Du som inte vill ha kvar din kontraktstimma i år, meddela gärna Anders Hellström tel 0702
709505. A.hellstrom66@gmail.com. Det underlättar planeringen samt ger utrymme för nya
medlemmar.
TREVLIG TENNISSOMMAR!
Magnus Lagström, Anders Hellström, Jan-Olof Johansson, Martin Kärnbratt och Göran
Holmqvist.

