   klubbtouren

Lilla

     

Klubbarna i samarbete med SvTF Göteborg och SO inbjuder till en tour
med fristående poolspels-tävlingar där alla flickor och pojkar är välkomna.

v.4

GLTK lör 29 jan kl. 16.30
Max antal 28 st. Tävl. led Kalle Öberg
Anm. fr.o.m. 17/1
v.5 Lerum fre 4 feb kl. 17.00
Max antal 35 st. Tävl. led Alexander Fager
Anm. fr.o.m. 17/1
v.6 Torslanda lör 12 feb kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. led Linnéa Eide
Anm. fr.o.m. 24/1
v.7 Kungsbacka fre 18 feb kl. 10.30 Hot seat
Max antal 15 st. Tävl. led Philip Cassel
Anm. fr.o.m. 31/1
v.9 Påvelund fre 4 mars kl. 18.00 Hot seat
Max antal 24 st. Tävl. led Jonas Bang
Anm. fr.o.m. 18/2
v.14 Mölndal lör 9 apr kl. 15.00
Max antal 12 st. Tävl. led Fredrik Bengtsson
Anm. fr.o.m. 21/3
v.15 Brottkärr mån 11 apr kl. 15.30
Max antal 12 st. Tävl. led Adrian Gustafsson
Anm. fr.o.m. 28/3

SO

Mini-Röd
v.17

Ullevi lör 23 apr kl. 18.00
Max antal 24 st. Tävl. led Fredrik Shasteen
Anm. fr.o.m. 4/4
v.19 Torslanda lör 14 maj kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. Linnéa Eide
Anm. fr.o.m. 25/4
Lerum lör 14 maj kl. 15.00 och 16.30
Max antal 20 + 20 st. Tävl. Alexander Fager
Anm. fr.o.m. 25/4

tin!

sru
Ny anmälning

Tävlingen spelas på tid och speltid är c:a 1 1/2 timme. 3 servar är tillåtet. Alla får pris.
Prata med din tränare vilken nivå som passar dig att deltaga i. Röd miniboll, spelplan
serveruta + 1 m inkl. dubbellinjen. Hot-Seat-räkning. Obs! Första anmälningsdag är 3
v före tävling och stängs 1 v före, undantag lovveckorna 7 och 15. 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 180 kr vid anmälan. All samling sker 30 min före utsatt speltid för genomgång
och info. Föräldrautbildning 5 minuter innan spelstart. Vänligen kom i god tid!
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   klubbtouren

Lilla

Anmäl via länken

på SvTF Göteborgs hemsida
www.tennisgoteborg.se

     

Midi

Klubbarna i samarbete med SvTF Göteborg och SO inbjuder till en tour
med fristående poolspels-tävlingar där alla flickor och pojkar är välkomna.

GLTK lör 5 feb kl. 16.30
Max antal 28 st. Tävl. led Kalle Öberg
Anm. fr.o.m. 17/1
Torslanda lör 5 feb kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. led Linnéa Eide
Anm. fr.o.m. 17/1

v.16. Lerum fre 22 apr kl. 17.00
Max antal 14 par. Tävl. led Alexander Fager
Anm. fr.o.m. 4/4

v.6

Lerum fre 11 feb kl. 17.00
Max antal 14 st. Tävl. led Alexander Fager
Anm. fr.o.m. 24/1
Åkered lör 12 feb kl. 17.30
Max antal 18 st. Tävl. led Ivan Avila
Anm. fr.o.m. 24/1

v.20 Torslanda lör 21 maj kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. led Linnéa Eide
Anm. fr.o.m. 2/5
Mölndal lör 21 maj kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. led Fredrik Bengtsson
Anm. fr.o.m. 2/5

v.7

Kungsbacka fre 18 feb kl. 13.00
Max antal 20 st. Tävl. led Philip Cassel
Anm. fr.o.m. 31/1

v.5

v.18

Lerum fre 18 mar kl. 18.00
Max antal 14 par. Tävl. led Alexander Fager
Anm. fr.o.m. 28/2
Påvelund fre 18 mar kl. 18.00
Max antal 20 st. Tävl. led Jonas Bang
Anm. fr.o.m. 28/2
Pixbo lör 19 mar kl. 18.00
Max antal 16 st. Tävl. led Henrik Nilsson
Anm. fr.o.m. 28/2

v.14 Torslanda lör 9 apr kl. 17.00
Max antal 12 par. Tävl. led Linnéa Eide
Anm. fr.o.m. 21/3
Ullevi lör 9 apr kl. 18.00
Max antal 24 st. Tävl. led Fredrik Shasteen
Anm. fr.o.m. 21/3
v.15. Brottkärr tis 12 apr kl. 15.30
Max antal 12 st. Tävl. led Adrian Gustafsson
Anm. fr.o.m. 28/3
Åkered lör 16 apr kl. 17.30
Max antal 18 st. Tävl. led Ivan Avila
Anm. fr.o.m. 28/3

Mölndal lör 7 maj kl. 17.00
Max antal 12 st. Tävl. led Fredrik Bengtsson
Anm. fr.o.m. 18/4

SO Tour

Jag som förälder ställer upp på Fair Play och dess innebörd

FAIR PLAY

v.10 GLTK lör 12 mar kl. 16.30
Max antal 28 st. Tävl. led Kalle Öberg
Anm. fr.o.m. 21/2
v.11

DUBBEL

DUBBEL

Gör så här när det är match:
Hälsa på motståndarens föräldrar före matchen.
Heja gärna, men gör det på ett positivt sätt.
Applådera även åt motståndarens bra bollar.
Som du vet är coaching förbjudet.
Hjälp till genom att se positiv ut.
Uppmuntra ditt barn att uppföra sig bra och
att kämpa väl.
Domare/spelare dömer själva. Blanda dig inte
i domslut.
Tänk på att det måste vara tillåtet att förlora.
Var alltid ett stöd.
Vid förlust, gratulera motståndaren och önska lycka till.

Att tänka på:
– Barn skall ha roligt i sin tennisverksam het.
– Ställ inte större krav på barnen än de kan klara av
med tanke på kunnande, utveckling 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.

tin!

sru
Ny anmälning
DUBBEL

Anmäl via länken

på SvTF Göteborgs hemsida
www.tennisgoteborg.se

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 pris. Prata med din tränare vilken nivå som
passar dig att deltaga i. Orange/gul boll, singelbana med - 1 m från baslinjen. Obs!
Första anmälningsdag är 3 v före tävling och stängs 1 v före, undantag lovveckorna 7
och 15. Först till kvarn vid anmälan. Alla får spela minst 2 matcher som är c:a 20-25
minuter långa. Spelare som ej kommer till match utan avanmälning riskerar att ej få
vara med i nästa tävling. Du betalar 180 kr vid anmälan. All samling sker 30 min före
utsatt speltid för genomgång och info. Föräldrautbildning 5 minuter innan spelstart.
Vänligen kom i god tid!

SO Tour
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