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Medlemsbrev november 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Alex Tepper 19830224-20191110 

Vi måste tyvärr meddela att Alex Tepper avled söndagen den 
10 november i sitt hem. Tack till alla som stöttat Alex och hans 
familj med bidrag till vår insamling. Våra tankar går till Alex 
familj. 

 

Sommarterminen 

Styrelsen har utvärderat sommarterminens vara eller inte vara. 
Till största delen är erfarenheten positiv med betydligt fler an-
mälningar än förra året. Därför kommer vi  även 2021 att an-
vända 3-terminssystemet. Vi kommer att försöka att ha bättre 
framförhållning och att behålla vårterminens träningstid för 
juniorer i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Kontraktstider—EN GÅNG TILL! 

Vi behöver bli bättre på att boka av våra kontraktstider. En 
mängd banor står oanvända under helgerna. Då många vill 
spela är väldigt frustrerande.. Vi påminner om att tre missade 
avbokningar leder till att tiden går vidare till annan medlem. 

SKÄRPNING! 

 

Boka tid i hallen 

För flera år sedan tog styrelsen beslutet att varje familj endast 
får boka en speltid per dag på helgerna.  Anledningen är förstås 
att så många som möjligt ska få  chans att spela. Vi har nu sett 
att det är dags att påminna om detta. Vi är tacksamma om 
detta respekteras. 

 

Tävlingar 

En av de större veterantävlingarna under året är Järfälla Classic. 
SDTK hade 10-talet anmälda som lyckades segra i dessa klasser: 

Kenneth Falk/Gunilla P-Wictorin 

 

HS60  Jan Rydergran seger över Henrik Källen KLTK 6-0 
7-6 

DS55 Gunilla P-Wictorin finalvinst mot Eva Fridlund ATL 
Lund 6-2 6-1  

HD60 Kenneth Falk/Per Johansson slog Jan Rydergran/
Dan Attlerud 6-3 6-3 

MD45 Kenneth Falk/Gunilla P Wictorin - Höglund/
Karlsson  6-2 6-3 

Grattis alla vinnare! 

    

 

 

 

 

 

  

https://www.sdtk.se/alex-tepper-19830224-20191110/
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Seriespel 

Våra Damer  D40 och D50 har 
startat upp bra! 

D40 två segrar mot Farsta 3-0 
0ch Västerhaninge 3-0 . 

D50 har seger mot Järfälla 3-0 
och förlust Lidingö 0-3 samt 
seger mot SALK 2-1 

H45 Blandat …vinst KLTK 3-1, förlust Stockholms TK 0-4 
samt förlust mot Sundbyberg 1-3. 

H55 Också lite blandat…vinst Norrköping  och KLTK samt 
torsk mot Järfälla 1-3. 

 

Privatträning 

Sedan ett par veckor tillbaka har vi sänkt priserna på pri-
vatträning 

Priser: 
Banhyra 100 kr (enbart med tränare) 

Tränare: 
Fredrik Oscarsson 550 kr ( 072-736 08 88 ) 

Kenneth Falk 550 kr ( 070-313 90 95 ) 

Adrian von Koch 400 kr ( 072-001 36 40 ) 

Simon Webering 400 kr ( 070-320 95 92 ) 

Så här bokar du: 

Gå in i Matchi och köp ett klippkort med önskad tränare. 
”Kortet” är ett paketerat pris på bana och tränare. Boka 
därefter bana i överenskommelse med din tränare.  

Eller; kom överens om en speltid med din tränare. Kansliet 
bokar banan. Du swishar bankostnaden till klubben vid 
träningstillfället. 

 

Månadens styrelseledamot 

Namn: Tomas Köhlberg 

Bor/bakgrund: Bor I Saltsjö-Duvnäs men växte upp i Salt-
sjöbaden.  

Roll i styrelsen: Styrelseledamot. Brinner extra mycket 
för juniortennis samt trivsel på och omkring tennisba-
norna.  

Tennisbakgrund: Tävlingsspelat sedan juniorålder samt 
varit tennistränare.  Numera representerar jag Duvnäs i 
H45 seriespel samt deltar i olika tävlingar.   

Det roligaste med tennis: För att det är är solklart den 
roligaste motionsformen, utan konkurrens. Sporten inne-
fattar så mycket som fysik, teknik, psykologi, gemenskap 
och mycket mer     

Varför är jag styrelseledamot : Det är ett sätt att ge till-

baka till tennisen som har gett mig så mycket genom alla 

år. Känna att man gör nytta inom ett område som man 

både tycker är kul och förhoppningsvis behärskar nå-

gorlunda bra efter alla år på tennisbanan.   
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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 sträng-

ning, rådgivning, 

försäljning av 

racketar, bollar, lindor, dämpare mm.                  

Tel: 0736 - 400 437 

Kansliets öppettider: 

 

Stel eller ont i kroppen?                        
Cattis Olsson, som är diplomerad massagetera-
peut, erbjuder massage på onsdagar kl. 18.00-
21.00. Medlemmar i SDTK erhåller 20 % rabatt. 

Bokning görs via klubbens hemsida. 

Årskalender med tre säsonger: 


