The Best Way To Predict The FUTURE
... IS TO CREATE IT!

At the New SCANDINAVIAN JUNIOR TENNIS COLLEGE- Kramfors
(by EuroElite)

We are not just CHASING the “POINTS”…
We are CHASING the EXPERIENCE!
• One(1) Full-Week visit MONTHLY by top EuroElite

Coaching Staff. Arrive Monday - Sunday to work with
you in cooperation with the local SJTC staff. Eight
(8) Sessions of one-week visits during school year
2017/2018!

• SJTC HAS BEST CONNECTIONS at All USA

COLLEGIATE LEVELS. We get your TENNIS
UNIVERSITY READY and your EDUCATION from
one of Swedens top INNOVATIVE Schools...The
Ådalsskolan Gymnasium!

• Pre-approved by Gymnasium to go out on ITF Tour 8-10 • Obs.. NEW SJTC PART TIME!!
weeks per school year with SJTC/EuroElite Team!

• Safe and focused location for the players to work

100% of the time with PROVEN EuroElite Concepts.

• KRAMM HOTEL - Single Private room for only

3000:sek per month with Breakfast Buffet!!! + Free
Lunch at School:-). On Tour? Don´t pay.

• 5 morning + 4 afternoon passes weekly + Full Daily
Fitness Program

Like any college, there are ”part-time” students and
at SJTC the same will be true. You can be at ANY
TENNIS ACADEMY or CLUB in Scandinavia and
visit us! Monthly or Bi-Monthly (every other month)
to get INSPIRED, MEET FRIENDS, KEEP UP WITH
NEW TACTICS and TRAINING and also you can...

• Come to SJTC for SAT TENNIS + STUDY CAMPS
(we offer 3-day camps where you can do practice
doing your SAT/TOEFL run by Ådalsskolan.
Professional Teachers and then SJTC gets you
ready for your COLLEGIATE TENNIS career!

sjtc-kramfors.net

Nytt utbildningskoncept 2017!
Nytt utbildningskoncept
Fr.o.m
hösten 2017 inleds2017!
ett nytt samarbete med Scandinavian Junior Tennis College i Kramfors.
Elever
som
är
intresserade
av nedanstående utbildningsinnehåll kan söka till Barn- och fritidsproNytt utbildningskoncept 2017!
på Ådalsskolan,
Fritid ochmed
HälsaScandinavian
.
grammet
Fr.o.m hösten
2017 inleds inriktning
ett nytt samarbete
Junior Tennis College i Kramfors.

Elever som är intresserade av nedanstående utbildningsinnehåll kan söka till Barn- och fritidsproFr.o.m hösten
2017 inleds inriktning
ett enligt
nytt samarbete
Scandinavian
Junior Tennis College i Kramfors.
-Utbildning
tävlingsmoment
EuroElites
koncept.
grammet
påi Ådalsskolan,
Fritid
ochmed
Hälsa
.
Elever som är intresserade av nedanstående utbildningsinnehåll kan söka till Barn- och fritidsprogrammet påtill
inriktning
Hälsa
. disciplin etc.
-Utbildning
tennistränare:
teknik,
taktik,och
strategier,
-Utbildning
i Ådalsskolan,
tävlingsmoment
enligt Fritid
EuroElites
koncept.
-Utbildning
itill
tävlingsmoment
enligt
EuroElites
koncept.
-Fokus
och medvetet
arbete med
studier,
och beslutsamhet
för hög mål-Utbildning
tennistränare:
teknik,
taktik,studieteknik
strategier,
disciplin
etc.
uppfyllelse för att nå college stipendium.
-Utbildning
till tennistränare:
teknik,
taktik,studieteknik
strategier, disciplin
etc.
-Fokus och medvetet
arbete med
studier,
och beslutsamhet
för hög mål-Utbildning
i ledarskap,
klubbstipendium.
management, marknadsföring och andra entreprenöriella förmågor.
uppfyllelse för
att nå college
-Fokus och medvetet arbete med studier, studieteknik och beslutsamhet för hög måluppfyllelse
för
att
college
stipendium.
-Mjuka
värden
ochnå
arbete
med
sociala förmågor.
Utbytesprogram
med Afrika
för
-Utbildning
i ledarskap,
klubb
management,
marknadsföring
och andra
entreprenöriella
förmågor.
samarbete med t.ex. Uganda Tennis Association.
-Utbildning
i ledarskap,
klubb
marknadsföring
och andra
entreprenöriella
förmågor.
-Mjuka värden
och arbete
medmanagement,
sociala förmågor.
Utbytesprogram
med Afrika
för
-Studiebesök
till
t.ex.
University
of
Pennsylvania
eller
Princeton
University
in
the
summer.
samarbete med t.ex. Uganda Tennis Association.
-Mjuka värden och arbete med sociala förmågor. Utbytesprogram med Afrika för
samarbete
med
Tennis
Association.eller Princeton University in the summer.
-Studiebesök
till t.ex.
t.ex. Uganda
University
of Pennsylvania
-Studiebesök till t.ex. University of Pennsylvania eller Princeton University in the summer.
Intresserad att veta mer om SJTC-Kramfors som startar augusti 2017?
Henric
Danielsson:
+46
702609775
- e-mail: henric@kramforstennis.net
Intresserad
att veta
mer
om SJTC-Kramfors
som startar augusti 2017?
Dave Bandelin: enbart mejl - dave_phattennis@hotmail.com
Intresserad
att veta
mer
om SJTC-Kramfors
som startar augusti 2017?
Henric Danielsson:
+46
702609775
- e-mail: henric@kramforstennis.net
Dave Bandelin: enbart mejl - dave_phattennis@hotmail.com
Henric Danielsson: +46 702609775 - e-mail: henric@kramforstennis.net
Dave Bandelin: enbart mejl - dave_phattennis@hotmail.com

sjtc-kramfors.net

Grafisk form och illustrationer: Estetiska programmet - v1.0.
Grafisk form och illustrationer: Estetiska programmet - v1.0.
Grafisk form och illustrationer: Estetiska programmet - v1.0.

