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Utebanorna är stängda 

Lördag den 17 oktober stängdes utebanorna efter en fan-
tastisk säsong. Vi längtar redan till våren... 

 
 

 

 

 

 

 

Antal aktiva bokningar 

I samband med att vi stänger utebanorna minskar vi på 
antalet kommande bokningar varje medlem kan ha. Tills 
nu har vi haft sex utestående strötider, nu minskar vi till 
tre. När du spelat en tid kan du boka på en till tid. Tanken 
är förstås att så många medlemmar som möjligt ska ha 
chans att boka strötider. 

 

Seriespel 2020—2021 

Nu har de först matcherna av seriespelet avgjorts. På 
hemsidans Kalender kan ni se när vi har hemmamat-
cher. Kom gärna och heja. Om inte läktaren redan har 
för stor publik vill säga. 

 

 

 

 

 

Er information i Matchi 

Ni vet väl att ni själva kan redigera er adress, tele-
fonnummer, mailadress m m i Matchi? Kom-
plettera gärna det som fattas t ex ett mobilnr. Då 
kan vi nå er även via sms med information framö-
ver. Alla utskick via mail baseras på den maila-
dress ni har i Matchi, även fakturorna från Fort-
nox. 

 

De yngsta i tennisskolan 

Spelar i grupper på måndagar och fredagar. De 
behöver hjälp med att byta om och att komma ut 
på banan. Det medför att 
det blir väldigt mycket folk i 
hallen när grupperna avlö-
ser varandra. Vi har skickat 
ut en instruktion till be-
rörda föräldrar. Försöka att 
följa den och att inte ta 
med småsyskon om det går 
att undvika. 

 

 

Höstlovet 

Snart är schemat för höstlovet klart. Det blir som 
vanligt andra tider än vad ni har under resten av 
terminen. Schemat publiceras på hemsidan. 

 

Bana 1 och 2 

Banorna har dessvärre fortsatt att sätta sig på 
olika ställen. Under hösten kommer vi att åtgärda 
de värsta sättningarna. 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev oktober 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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