
 

Lilla   klubbtouren
     

Klubbarna i samarbete med Tennis Göteborg och IF SO inbjuder till en tour med 
fristående poolspelstävlingar där alla flickor och pojkar är välkomna. 

HÖSTEN 2015
If SO TOUR 

v.39 GLTK lör 26/9 kl. 18.00
	 Max	antal	32	st.	Tävl.	led	Alexander	Fager
	 Anm.	fr.o.m.	12/9	till	alexander.fager@gltk.se

v.41 Påvelund fre 9/10 kl. 18.00
	 Max	antal	28	st.	Tävl.	led	Jonas	Bang
	 Anm.	fr.o.m.	25/9	till	jonas@ptbk.se

 Torslanda lör 10/10 kl. 18.00
	 Max	antal	12	st.Tävl	led	Anders	Larsson
	 Anm.	fr.o.m.	26/9	anders@torslandatk.se

v.42 Särö fre 16/10 kl. 18.00 
	 Max	antal	16	st.	Tävl.	led	Robin	Fahgén	
	 Anm.	fr.o.m.	2/10	till	tavling@saroltk.se

v.43 Torslanda lör 24/10 kl. 18.00
	 Max	antal	12	st.	Tävl.	led	Anders	Larsson
	 Anm.	fr.o.m.	10/10	anders@torslandatk.se

v.44 Kungsbacka tors 29/10 kl. 16.00
	 Max	antal	24	st.	Tävl.	led	Niklas	Börjesson
	 Anm.	fr.o.m.	15/10	till	niklas.borjesson@ktk.nu

v.45 Pixbo sön 8/11 kl. 11.00
	 Max	antal	12	st.	Tävl.	led	Joel	Christensen
	 Anm.	fr.o.m.	25/10	till	joel@pixbotennis.com

v.46 GLTK lör 14/11 kl. 18.00
	 Max	antal	32	st.	Tävl.	led	Alexander	Fager
	 Anm.	fr.o.m.	31/10	till	alexander.fager@gltk.se

 Hindås sön 15/11 kl. 14.00
	 Max	antal	16	st.	Tävl.	led	Anneli	Svensson
	 Anm.	fr.o.m.	1/11	till	juniortavling@hindastennisklubb.net

v.49 Torslanda lör 5/12 kl. 18.00 
	 Max	antal	12	st.	Tävl.	led	Anders	Larsson
	 Anm.	fr.o.m.	21/11	anders@torslandatk.se

v.50 Ullevi mån 7/12 kl. 15.45
	 Max	antal	20	st.	Tävl.	led	Mikael	Pihl
	 Anm.	fr.o.m.	23/11	till	mikael.pihl@ullevitk.se
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If      SO Tour
FAIR PLAY

Jag som förälder ställer upp på
Fair Play och dess innebörd

Att tänka på:
– Barn skall ha roligt i sin tennisverksamhet.

– Ställ inte större krav på barnen än de kan
 klara av med tanke på kunnande, utveckling.
 kön och ålder.

– Lekfullhet, spelglädje och kreativitet främjas
 av att barnen uppmuntras till egna initiativ.

– Tennisspelaren utbildas på lång sikt och inte
 för stunden.

– Ev. synpunkter på barnets träning, tar du
 direkt med tränaren, ej med barnet

– Vad du än säger, tänker och gör tar också
 barnen till sig. Tänk även på att du
 representerar din tennisklubb.

– Var ett föredöme utanför planen.

Nytt för i år!Hot Seat-tävlingar

Tävlingen spelas på tid och speltid är 
c:a 1 1/2 timme. 3 servar är tillåtet. 
Spelaren skall kunna serva och räkna games. 
Alla får en t-shirt, diplom och medalj.
• Ålder födda 06-08, i mån av plats 
 yngre (prata med din tränare), orange/gul  
 boll, halv bakplan. 
Anm. kan endast göras för eget barn till 
respektive klubb på angiven mailadress. 
I Anm. anger du namn/klubb/ålder/mobil-
nummer. 
Obs! Första anmälningsdag är 2 v före 
tävling och sista 1 v före. 
Svar på Anm. göres senast 5 dagar innan
spelstart. 
Först till kvarn vid anmälan. 
Alla får spela minst 2 matcher som är c:a 15 
minuter långa. Spelare som ej kommer till 
match utan avanmälning riskerar att ej få vara 
med i nästa tävling. 
Du betalar 120 kr vid spelstart. All samling 
sker 30 min före utsatt speltid för genomgång 
och info.

HOT SEAT-TÄVLING 
MED PIZZA

HOT SEAT-TÄVLING


