KLUBBTUR TIL SVERIGE
Skummeslöv
14.-19. juli 2019

Vi vil også i år tilby familietennistur til Sverige. Som i fjor vil det også være rom for
at ungdommer kan delta alene uten foreldre.
Tenniscampen passer best for viderekomne barn fra 8-12 år (oransj eller grønn),
viderekomne ungdommer fra 13-16 år (grønn eller gul) og voksne mosjonister.
Som i 2017 samarbeider vi med Bryne TK. Morten Goa Aadnøy reiser fra Bryne og
Henning Frøystein fra Stavanger TK.
Vi har valgt Skummeslöv tennisklubb som treningssted på grunn av stor
banekapasitet og nærhet til strand (Sveriges lengste sandstrand) og nærhet til
Båstad som er arrangør av Tennisveckan. Vanligvis er det et godt klima i
Skåneområdet, men i fjor var det en dårlig juli over store deler av Skandinavia.
Vi har ikke landet på om vi skal velge campingplassen fra i fjor eller gå for en
annen overnattingsplass. Vi jobber med noen alternativer og kommer til å ha
dette klart i januar.
Noen bilder fra campen i 2017:

Tenniscampen
Vi legger inn en daglig tennisøkt til alle som har lyst til å være med på treningsleiren. Her vil det
være muligheter enten man er barn, ungdom eller voksen.
I fjor tilbød vi en trening på morgen/formiddag i stram trenerregi, og en åpen
ettermiddags/kveldsøkt med spill og friere tøyler. Øktene varer i snitt 1,5 time.
Vi vil annonsere tider for treningsøktene i god tid før avreise, så er det bare for familiene å
planlegge ut i fra det.
Et lite forbehold for de aller yngste, men det er bare å melde interesse, så ser vi om det er
tilstrekkelig antall interesserte til å tilby en rød gruppe også. Kanskje vi kan lure inn noen
treninger til nybegynnere også, hvis far, mor eller søsken skulle ønske å prøve seg litt.
Vi beregner søndag 14. juli som reise- og innkvarteringsdag, og starter treningsopplegget
mandag 15. juli. Det blir da trening mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Avreise lørdag.
Vi setter 1900 kr. som deltageravgift for tenniscampen for barn og ungdom. Det dekker
baneleie, baller og trenerkostnad. Foreldre som ønsker å delta på campen, tilbys trening for
200 kr. pr. økt.

Aktiviteter utenom tennistreningene
Vi regner med at mange har lyst til å tilbringe tid på badestranden, og ellers tar for seg av de
mulighetene som stedet har å tilby. Det vil bli rikelig med tid til å kjøre eget opplegg, og følge
egne interesser og nyte et forhåpentligvis strålende sommervær..
VI legger inn fellesaktiviteter som grilling og diverse aktiviteter som både liten og stor kan ha
glede av. I fjor endte vi opp med å tilby grilling nesten hver kveld.
Vi kommer også til å legge inn minst en dag på besøk til Båstad, som er en koselig liten by 10
km. unna. Vi er der nemlig samtidig med at det arrangeres ATP -turnering i Båstad 14.-21. juli.
http://men.swedishopen.org/

Reise
I utgangspunktet ordner hver enkelt familie reisen slik det passer best. Bestilling og betaling
ordnes selv.
Vi kommer til å tilby fellesreise for de som ikke reiser med familie. I fjor var dette fly til Kastrup
og så tog og buss videre til campingplassen. Vi må komme tilbake til detaljene i januar.
Vi får gjøre en opptelling hvor mange ungdommer som skal reise alene, og tar endelig
beslutning på fellesreisen etter at vi mottatt påmeldinger og har koordinert med Bryne TK.
Kanskje er det noen som har et ekstra sete i bilen?

Overnatting
Som nevnt har vi ikke bestemt oss for sted. På campingplassen i fjor betalte man 1200 kr. for
familiehytte, mens de som bodde på vandrerhjemmet betalte 350 kr pr. voksen eller 175 kr. pr.
barn.

Tilleggskostnader
Mat er ikke inkludert i overnatting, så dette kommer i tillegg. Familier ordner seg selv. De som
reiser alene, skal reiseleder ta ansvar for. Vi må komme tilbake til en måltidsplan og matpriser
når vi har mer oversikt.
Sykkel kan være kjekt å leie for å komme seg raskt til tennisbanen og til stranden og ellers rundt
omkring.
De som vil være med til Båstad for å se på tennis og oppleve den fantastiske stemningen (vi
håper at alle blir med på fellesutflukten hit), må regne med 200-300 kr. i inngangsbilletter +
noen kroner til togturen.
Tillegg for barn/ungdommer 12-17 år som reiser alene
Etter som arbeidsdagen til en trener blir ganske mye utvidet i det øyeblikket klubben tar ansvar
for barn/ungdom som reiser uten familie, så må vi ta en tilleggsavgift på 100 kr. pr. dag.

----------------------------------------------------------------------------------------------Meld din interesse innen 1. november til henning@stavangertk.no.
Dette vil være en uforpliktende påmelding, for at vi skal ha noe å jobbe
videre med.
Endelig påmelding til henning@stavangertk.no innen 1. februar.
Mvh
Henning Frøystein
Stavanger Tennisklubb
47 84 93 91 / henning@stavangertk.no

