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Årsmöte 

Den 29 mars kl 19 hålls årets årsmöte. På grund av på-
gående pandemi blir mötet digitalt. Ni måste anmäla ert 
deltagande (inkl. mejladress eftersom vi skickar en inbjudan 
med länk) till kansliet@sdtk.se senast torsdag 25 mars. 

Välkomna! 

 

 

Avbokningstid 

Vi har uppmärksammat att tider som avbokas i sista stund 
ofta inte blir bokade på nytt. Styrelsen har därför beslutat 
att förändra tiden för avbokning av strötider och abonne-
mang. Hittills har gällt att tiden måste bokas av sex tim-
mar innan aktiv tid för att pengarna inte ska dras från ditt 
kort. Från och med den 5 april inför vi 12 timmar.  

 

Påminner—Nya bokningsregler 

Varje medlem får boka högst en (1) timme per dag samt 
ha max två (2) aktiva strötids-bokningar i systemet. Ande-
meningen är ju att så många medlemmar som möjligt ska 
kunna spela och varje medlem får nöja sig med att spela 
en timme per dag.    

 

Påminner om nya priser 
Den första februari höjde vi priserna på strötider:  

Attraktiva tider- 230:- 
Icke attraktiva tider- 175:- 
Attraktiva tider är: 
- Vardagar kl 8-10 och 17-22 (fredagar 8-10, 17-19) 
- Helger kl 8-22 (lördagar kl 8-18) 
- Övriga tider är icke attraktiva 

Renovering av bana 1 och 2 

Som tidigare meddelat så lägger vi om bana 1 och 
2 under perioden 29/3—4/4 med visst efterarbete 
till den 5/4. All verksamhet i hallen är inställd un-
der veckan. Juniorernas tennisskola fortsätter 
med utomhusträning under renoveringen. Sam-
ling utanför hallen på er vanliga träningstid. Vux-
enträningen gör uppehåll och terminen förlängs 
med vecka 24. 

 

Sommartermin samt sommarläger 

För våra juniorer finns nu möjligheten att anmäla 
er till sommartermin 
samt sommarläger. 
Liksom tidigare loggar 
ni in på Matchi och 
fyller i blanketten. 

Först till kvarn! 

 

 

 

Lasse Härdelin, vår långtida medlem avled hastigt den 
23 februari, på sitt 81:a år. Om jag minns rätt dök Lasse 
upp i klubben på 60-talet och med sitt vänliga och både 
nyfikna och lite eftertänksamma sätt blev han en om-
tyckt medlem i klubben. Tennisintresset hade han växt 
upp med på tennisbanan på Norra Lagnö. På äldre år 
satte han igång en mer seriös tävlingskarriär, som kom-
pletterades med intensiva pass med Jocke.  

Vi kommer att sakna en god vän, klubbmedlem och 
passionerad tennisspelare. 

För SDTK 

Ulf Enander 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 
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   Klubbens styrelse 

Ordförande Ulf Enander 

V ordf/kassör Anders Öhman 

Ledamot Kenneth Falk 

Ledamot Tomas Köhlberg 

Ledamot Magnus Lindahl 

Ledamot Ann-Sofie Sternås 

Ledamot Max Larsvall 

Suppleant Birgitta Held-Paulie 

Suppleant Ernst von Olnhausen 

Suppleant Carin Blicke Rehle 

Suppleant Roine Lindvall 

SDTK 

Bävervägen 2 

131 42 Nacka 

 

Tel: 08- 716 02 01 

E-post: kansliet@sdtk.se 

www.sdtk.se 

Plusgiro: 16 67 88-0 

Swish: 123 640 15 58  

mån 14-18 

tis 11-15 

ons 11-15 

tors 14-18 

fre 11-15 

Tennisshopen erbjuder strängning, 

rådgivning, försäljning av racketar, bol-

lar, lindor, dämpare mm. 

Tel: 0736 - 400 437 

Swish: 123 103 06 

42   

Kansliets öppettider: 

Årskalender med tre säsonger: 
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En makalös manick! 

Träna din topspin med TopspinPro. 

Beställ via: www.houseofbontin.se  

och uppge koden Gunilla  

för att få rabatten (200:-) 

PRIS: 1 495kr  

(ORD. PRIS: 1 695kr)  


