Vi hoppas att Er sommar och semester har varit bra, tiden går fort och nu börjar
höstterminen! Intresset är stort och vi hälsar alla nya och gamla medlemmar
välkomna till en ny träningstermin!
I sommar har vi haft fullt schema med aktiviteter nästan varje vecka. Miniläger, prova på tennis,
sommarlovstennis, träningsdagar vuxentennis och sommarträning för tävlingsspelare. Klubbens juniortävling
Åkarp Junior Open arrangerades under vecka 32 med 125 matcher!
På tränarsidan blir det några förändringar inför hösten. Anton Appelgren och Silvija Pejcic kommer båda att
gå upp till heltid. Kasper Rogowski kommer att jobba hos oss främst med vuxengrupper, han är aktiv
spelare både i tävlingar och klubbens seriespel. Marcus Kristoffersson som varit tränare under många år
kommer att flytta och börja studera – klubben önskar honom lycka till!
I övrigt fortsätter samma duktiga tränarteam som tidigare!
Vi kommer att fortsätta samarbeta med närliggande skolor när det gäller prova på tennis. Utöver de vanliga
aktiviteterna vid helger och lov startar vi ett ungdomsprojekt både för killar 9-13 år och tjejer 9-13 år, mer
information kommer under hösten. Vi kommer också från vecka 33 att arrangera Svenska Tennisförbundets
koncept ”Tennis på gatan” vilket innebär att göra tennisen mer välkomnande och tillgänglig för barn.
Tränarnas fokus kommer i första hand under hösten att ligga på teknikträning, mycket spel och utveckling.
Vi fortsätter att arbeta efter en nivåbaserad terminsplanering i juniortennisen. Vi tar gärna emot feedback
både från spelare och föräldrar under terminen.
Tävlingsmässigt har vi till hösten 11 serielag anmälda i Tennis Syd och Svenska Tennisserien, 6 juniorlag
och 5 seniorlag. Tävlingsgruppen TEAM ÅBTK kommer till hösten vara 17 juniorer i åldern 10-16 år.
Tennisshopen har öppet alla vardagar under träningstid. Klubben har flera bra juniorrack från Babolat till alla
som börjar träna i höst eller som vill byta. Adidas har bra junior- och seniorskor till inomhussäsongen.
19/8 - 1/9 är det 25% rabatt på Adidas Barricade Classic Wide (seniorsko, begränsat med storlekar).
Hemsidan www.akarpstk.net och Facebook är våra viktigaste informationskanaler med alla nyheter och
information om klubbens verksamhet. Glöm inte att gilla och följa oss på FB under Åkarp-Burlövs TK!
Eftersom klubbens verksamhet är stor har vi alltid ett behov av att engagera intresserade föräldrar och
medlemmar i olika aktiviteter, tävlingar, kommittéer mm. Om du är intresserad av att bidra i någon form är
det bara att kontakta någon av oss eller Stina på kansliet.

Nu kör vi igång en intensiv tennistermin!
Tennishälsningar
Håkan Harvigsson, Ordförande
& Robin Waldmann, Cheftränare

