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Covid 19 

Tack för all den feedback vi har fått från er medlemmar 
kring nuvarande situation med Folkhälsomyndighetens 
(FHM) och Region Stockholms rekommendationer avse-
ende Covid-19 och de åtgärder vi införde i förra veckan. 
Överlag har det fungerat bra förutom att det vid vissa 
tillfällen blivit alltför trångt då många samlats samtidigt i 
entrén/lobbyn. 
Vi inför därför följande ändringar i de åtgärder vi infört 
för att minska smittspridningen: 
Förändringar/förtydliganden: 

·    Gäller alla (dam- och herrdubbel, gruppspel, kontrakts-
tider samt strötider) utom junior- och vuxenträning 
där vi behåller de tidigare restriktionerna som leds och 
kontrolleras av tränarna 

·    Speltiden är 50 min och mellan 5 min över till 5 min i 
heltimme (t.ex. 10:05-10:55) 

 Gruppspelsmatcherna kortas till 5 min inbollning 
som sker från heltimme till 5 min över heltimme och 50 
min match (matcherna startar 5 min över heltimme och 
slutar 5 min i hel-timme). 

·    Spelarna får gå in på banan 5 min innan heltimme och 
till andra sidan än där de som spelar har sin utrustning 

·    De som spelar slutar spela 5 min i heltimme men får 
vara kvar på banan (på motsatta sida) till som längst 
5 min över heltimme för att plocka ihop utrustning, 
ta på sig ytterkläder (ej skor) utan att behöva trängas 
i entrén/lobbyn med övriga som slutat spela på de 
andra banorna. 

·    Läktaren (del av) öppnas för att för att skapa plats till 
att ta på och av tennisskor om det är trångt i entrén/
lobbyn (ytterskor tas av och lämnas i entré/lobbyn) – 
obs, det är inte tillåtet att vistas på läktaren annat än 
vid byte av skor innan/efter spelad timme. 

·    Entrén/Lobbyn används endast för skobyte och spelare 
lämnar entrén/lobbyn direkt efter byte av skor för att 
undvika trängsel. 

·    Gymmet är fortsatt stängt. 

·    Omklädningsrummen är fortsatt stängda. 

 

Styrelsen för Saltsjö-Duvnäs TK 
 

Tennisskolan HT20 

Avslutas den 12 december för alla juniorer. VT21 
börjar den 11 januari. Vi ändrar inte på schemat 
utan ni spelar på samma tid som under HT20 

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

 

Vuxenträningen HT20 

Vecka 51 är sista träningsveckan för alla som spe-
lar i vuxenträningen. Även ni vuxna ska maila 
eventuella uppsägningar till kansliet. 

 
Det börjar dra ihop sig! 

Julen närmar sig som bekant. Ni som inte kommer 
att utnyttja era kontraktstider, boka av dem redan 
nu det är jättemånga som vill spela och beläggningen 
är mycket hög. Läs också på avseende covoid-19 in-
struktionerna till vänster. Vore jättetråkigt om vi får ett 
utbrott i hallen så att vi inte får fortsätta att spela ten-
nis.  

 

 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev november 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 
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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)  


