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Covid 19 

Vissa medlemmar tycker att discipli-
nen i hallen kan förbättras. Logistiken 
i hallen är tänkt såhär: 

 Du gå in i hallen och tar av dig skorna. 

 Kommer du tidigare än fem i heltimme så fortsätter 
du upp på läktaren för att byta om. 

 Har du mindre än fem minuter innan din speltid så 
fortsätt in på den bana du bokat. Gå till den sida av 
banan där föregående spelare inte har sina saker 
och byt om. 

 När du spelat din timme och klockan är fem i hel-
timme så samlar du dina bollar och klär på dig på 
den sida du har dina saker. 

 Gå ut från banan senast fem minuter efter hel-
timme, hoppa i skorna och lämna hallen. 

 För gruppspel gäller också: inbollning 5 min 
(heltimme till fem min över) och matchspeltid 50 
min (fem min över till fem min i heltimme).  

Vi påminner om allas ansvar att följa FHM:s råd och re-
kommendationer – tänk speciellt på att hålla avstånd och 
stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll känner sig 
minsta sjuk  

 

Strötidsbokningar  
Trycket på våra banor i hallen har aldrig varit så högt som nu 
med den fortsatta Corona-pandemin. Vi påminner om att varje 
familj 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 under helgerna och att vi 
slipper införa ytterligare begränsningar för antal aktiva bok-
ningar i MATCHi-systemet.   

 

*) Attraktiva tider är helg och kvällar. 

 

Tennisskolan och Vuxenträning VT21 

VT21 börjar den 11 januari. Vi ändrar inte på sche-
mat utan ni spelar på samma tid som under HT20. 
Detta gäller både juniorer och vuxenträning. 

Alla uppsägningar ska mailas till kansliet-
@sdtk.se snarast. Att bara säga till tränaren är 
ingen giltig uppsägning. 

 

Hundägare! 

Vi har massor med 
gamla tennisbollar. 
Har du en bollin-
tresserad hund, 
kom förbi hallen 
och hämta bollar. 

 

 
Kansliets öppettider 

Kansliet stänger för en julledighet den 23 december 
och öppnar igen den 4 januari. 

 

God Jul! 

Slutligen, ha en riktigt 
skön jul, ta hand om 
varandra och spela 
mycket tennis. 

 

 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev december 2020 



   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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Årets julklapp! 

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)  


