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Välkommen till SSTK! 
 

 
Välkommen som medlem i Stockholms Skärgårds Tennisklubb – 
klubben som älskar motionstennis! 
 
Klubben består av ca 200 medlemmar och bedriver motionstennis på 
Tennisstadion från slutet på augusti till början på juni i 12 
singelgrupper och 8 dubbelgrupper. På sommaren har du möjlighet att 
spela tennis på vår fina utebana på Lilla Skuggan. 
 
På vår hemsida, www.sstk.se hittar du i princip all information du 
behöver känna kring vår verksamhet. Gör till en vana att gå in på 
hemsidan med jämna mellanrum! 
 
Nedan har vi till din hjälp samlat lite nyckelfakta: 
 
Gruppspel 
I singen spelas femtio minuters matcher i bäst av tre korta set. 
I dubbel disponeras två timmar och här gäller bäst av tre riktiga set. 
Under respektive flik på hemsidan finns alla detaljer kring gruppspelet 
som speltider, regler, resultat mm. 
 
Anslagstavla 
Vid ingången till B-hallen finns klubbens anslagstavla. Här noterar 
vinnaren direkt efter matchen resultatet och du kan på spelschemat se 
på vilken bana du spelar, mot vem och följa hur du ligger till hur du 
ligger till i din grupp samt ta del av andras resultat och allmän 
information. 
 

Bollar 
I samtliga grupper spelar vi med gasbollen Pacific. Du kan via 
klubben köpa bollar till kraftigt reducerat pris (kontakta någon i 
styrelsen). Givetvis kanni välja annan boll att spela med om ni är 
överens om det. 
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Bollmaskin 
Klubben disponerar en bollmaskin som du kan använda om du mot 
förmodan inte får någon motståndare till din match. Bollmaskinen 
finns i låst skåp i förrådet intill bana 14. Kontakta någon i styrelsen för 
mer information. 
 
Förbandslåda 
I samma skåp som bollmaskinen (se ovan) finns en förbandslåda med 
kylpåsar, lindor mm som du kan använda vid akuta skador. Hjälp oss 
att hålla förbandslådan komplett genom att meddela 
gruppspelsansvarig om du använder något ur förbandslådan. 
 
Avgifter 
På hemsidan framgår vilka avgifter som gäller för medlemskap, 
gruppspel och tävlingar samt när det ska betalas. Observera att 
klubben inte skickar ut några inbetalningskort annat än på begäran. 
 
Frågor 
Är det något du undrar över - vänd dig i första hand till din 
gruppspelsledare eller någon annan i styrelsen. På hemsidan (under 
fliken SSTK) hittar du aktuella namn, telefonnummer samt e-post. 
 
Vi hoppas du ska trivas i klubben och lycka till med din tennis! 
 
Hälsningar 
 
Styrelsen 
 


