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Nya priser 
Som du säkert känner till så har klubbens medlemmar en av de 
förmånligare prisbilderna i Stockholm vad avser bandebitering. 
Men vi har också ett behov av förbättringsåtgärder i hallen och 
även större planer för framtiden. Därför gör vi en prisjustering 
fr o m den första februari som innebär:  

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 

 

Vårens fakturor 

Eftersom vi inte vet när den organiserade träningen kom-
mer igång så har vi fakturerat medlemskap, herr– och 
damdubbel, gruppspel och kon-
traktstider. Ni som inte fått er 
faktura—titta i skräpposten. 
Betalar ni inte fakturan i tid så 
kommer ni inte att kunna boka 
strötider. 

 

Strötidsbokningar  
Trycket på våra banor i hallen har aldrig varit så högt som nu 
med den fortsatta Corona-pandemin. Vi påminner om att varje 
medlem endast får boka EN tid per dag under attraktiv tid *). Vi 
hoppas på er förståelse och efterlevnad för att så många med-
lemmar som möjligt får spela tennis på attraktiva tider under 
helger och vardagar och att vi slipper införa ytterligare begräns-
ningar för antal aktiva bokningar i MATCHi-systemet.   

 

 

Tennisskolan och Vuxenträning VT21 

På måndag den 25 januari startar vi tennisskolan 
och vuxenträning igen. Undantagna är våra 
minsta spelare som spelar måndag och fredag kl 
16-18 (födda 2014-2015) som får vänta ytterligare 
en tid på att få börja spela. Under organiserad 
träning tillåter vi max 36 spelare på banorna, i 
övrigt gäller fortsatt tidigare regler och begräns-
ningar. 

 

Ni som snusar! 

Hur mysigt är detta? Skärpning! 

 

 
 

 

 

 

Näsan rinner 

Det är lätt att näsan börjar att rinna när du blir 
varm under tennisspelet. Snyta oss då och då be-
höver vi alla göra men använd en näsduk. 

 

Årsmöte 

Ett digitalt årsmöte planeras till den 29 mars. Mer in-
formation kommer. 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev januari 2021 



   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)  


