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Nya bokningsregler 

På senaste styrelsemötet togs frågan om den höga be-
läggningen och det mycket höga bokningstrycket upp och 
efter diskussion beslöts att varje medlem får boka högst 
en (1) timme per dag samt ha max två (2) aktiva strötids-
bokningar i systemet. Andemeningen är ju att så många 
medlemmar som möjligt ska kunna spela och varje med-
lem för 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 

 

Golvet på bana 1 och 2 

Ni som är uppmärksamma kanske har märkt att golven 
inte är helt vågräta. Trots att vi planerar för ny hall så är 
läget så pass allvarligt att vi måste göra något åt saken. I 
bästa fall kan arbetet göras under sommaren men sanno-
likt blir det gjort runt påsk. Dessvärre blir banorna ospel-
bara under en vecka. Vi återkommer med mer inform-
ation. 

Till dig med barn som tränar pass på 
måndag & fredag kl 16.00-18.00 

Vi har beslutat att återuppta verksamheten efter 
en kortare tids uppehåll. 

Uppstarten gäller först och främst under en vecka 
(v. 8). Vi vill säkerställa att våra regler går att följa. 

Vi har givetvis samma regler för alla men i och 
med att tiderna och grupperna riktar sig till yngre 
barn står vi inför en svårare utmaning. 

Barnen behöver hjälp med ombyte, skosnörning 
etc. Entrén och den långa korridoren är en stor 
utmaning för oss, det blir en ”flaskhals”! 

Om du som förälder hjälper ditt barn i entrén 
uppnår vi inte kriterierna. Det blir för många per-
soner som vistas i hallen samtidigt och framförallt 
på väldigt liten yta. 

Regler: 

 Du som förälder får inte vistas i hallen, inte ens 
2 minuter! 

 Barnen får inte gå in i hallen innan utsatt trä-
ningstid. 

 Barnen tar av sig skorna i hallen och går direkt 
in på bana (med ytterkläder). Tränarna hjälper 
till med resten. 

 Vi kommer att korta ner passen några minuter 
för att föregående grupp ska hinna ta på sig 
skor, kläder och hinna lämna hallen innan ny 
grupp kommer in.  

 Du som förälder måste stå utanför hallen och 
ta emot ditt barn. Har du förhinder eller är sen, 
skriv ett sms till 072-0013640. 

 Om ditt barn behöver en förälder i närheten 
kan vi tyvärr inte organisera det. Träningen 
uteblir. 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev februari 2021 
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Information från Edge-teamet 
 

 

 

Sportlovet 
 

Juniorer 

Juniorspelare måste anmäla sig till juniorträningen under 
lovet. Träningen ingår i terminspriset men vi måste göra 
en grupplanering. Anmäl dig till Adrian på: 
adrian@edgetennis.se Bråttom, bråttom! 

 

Utöka träningen! 

Boka in en privattimme eller med din/dina kompisar 
Tid: må-fre 7-8 alt 8-9. 
Fast pris oberoende antal spelare: 600 kr 
Anmäl dig till: fredrik@edgetennis.se  

 

Vuxna! 

För våra vuxenspelare har vi två bra erbjudanden på 
sportlovet. OBS! Ni som har plats i vuxenträningen har 
inte någon ordinarie träning under v 9. 

 
Alternativ 1: 
Träna 90 minuter 
Intensivt pass med drills i högre tempo 
Integrerad fys och cariotennis (cirkelträning i tennis-
form, sååå kul!) 
Tider: må-fre 17-18 alt 18-19 
Pris: 350 kr/ pass/ spelare 
Boka via fredrik@edgetennis.se 

 
Alternativ 2: 
Privatträning på morgonen 
Boka själv eller tillsammans med kompisar 
Fast pris ink bana: 675 kr 
Boka via fredrik@edgetennis.se 

Följ oss på sociala medier 

 
Vi har börjat använda sociala medier i en helt an-
nan utsträckning än tidigare och kommer att börja 
lägga ut inlägg om:  

 träningstips  

 information om verksamheten, inklusive pri-
vattimmar och läger  

 erbjudanden i shopen.  

Vi finns under användarnamnet ”edge.tennis” på 
instagram, som är kopplat till Edge Tennis 
Academy på FaceBook. In och följ på båda 
plattformarna för att inte gå miste om erbjudan-
den och viktig information!  
 
Vi finns på Instagram och Facebook, sök på: Edge 
Tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nu går det att köpa cool Edge mössa i shopen för 175 
spänn. 
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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)  


