
Nu är det tid 
att planera för 
sommarens 
tenniskurser
Även om anmälan inte riktigt  

har öppnat vill vi informera om 

sommarens kurser på Smörlyckan 

redan nu.

 Nytt för i år är att juniorkurser-

na (vecka 25,26 ch 33) körs som 

heldagsläger mellan kl 9–15. 

Under dagen blandar vi tennis 

med andra aktiviter och kan på 

så sätt få en kul heldag på Smör-

lyckan. Eftersom de lätta bollarna 

lämpar sig bäst för inomhusspel 

kommer minitennisen att ha kurs 

inomhus mellan 9–11 dessa tre 

veckor

 Under vecka 27 och 28 håller 

vi juniorkurserna på förmiddagen 

9–11.30 För vuxna har vi kurser 

mellan 18-20 under alla fem  

veckorna. 

Mer information om lägren och 
om hur du anmäler dig kommer 
inom kort både på hemsidan och 
via mail.

Se över din  
utrustning till  
utomhusstarten
Har du strängat din racket rätt och har 

du kollat så att skorna biter på gruset. 

I shopen på Victoriastadion får du bra 

strängningstips av Ludde och Emil 

som vet allt om vilka senor du skall 

ha i just din racket och hur hårt den 

skall vara strängad. Shopen har också 

ett brett utbud av tennisskor för alla 

säsonger.

Anmäl dig till årets 
andra blixtdubbel  
den 17 april
På årets första blixt gjorde ett dussin-

tal spelare upp om titeln som gick till 

Peter Nordin. Denna gången hoppas 

YL�Sn�lQQX�ÀHU�GHOWDJDUH��(IWHUVRP�
vi mixar dubbelparen friskt kan alla 

oavsett spelstyrka vara med.

Du anmäler och betalar 150 kr i 
receptionen senast den 15 april.

Lediga timmar i  
hallen på helgen
Nu när vårens seriespel är färdig-

VSHODW�Vn�¿QQV�GHW�EUD�P|MOLJKHWHU�
att hitta timmar i hallen på helgerna.

 På lördagar efter klockan 14, 

som normalt är bokade för seriespel, 

¿QQG�RIWDVW�OHGLJD�EDQRU��'n�NDQ�GX�
dessutom spela för studentpris. På 

söndagarna är det främst mitt på 

GDJHQ�VRP�GHW�¿QQV�OXFNRU�

Mycket aktivitet helgen 11–12 april

7MHMHUQDV����nUVODJ�VSHODU�60�¿QDO�O|UGDJHQ�GHQ����DSULO�NO������

Lördagen den 11 april är det mycket på gång. Dagen inleds med städdag på 
Smörlyckan.�-X�ÀHU�YL�EOLU�VRP�J|U�MREEHW�WLOOVDPPDQV�GHVWR�UROLJDUH�RFK�ElWWUH�
EOLU�GHW��$PELWLRQHQ�lU�QDWXUOLJWYLV�DWW�GHW�VNDOO�EOL�VDPPD�¿QD�MREE�RFK�XSS� 
slutning som förra året.

� .ORFNDQ�������VSHODU�YnUD����nUVÀLFNRU�60�¿QDO�PRW�*/7. från Göteborg. 

Det blir säkerligen en både tuff och välspelad match och tjejerna behöver allt 

stöd de kan få så vi räknar med ditt stöd.

 Efter tjejernas match fortsätter spelet med slutspel för damer 50. De  

matcherna fortsätter sedan vid 12.00 på söndagen.

 På söndagen spelas förutom damernas matcher också .0�L�PLQLWHQQLV�  
Turneringen, som haft ett uppehåll under några år, startar klockan 10 och varar 

till tidig eftermiddag. Under den tiden spelas dessutom som vanligt juniortouren.


