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Medlemsbrev oktober 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Juniorer och seniorer som kan spela kl 14 
måndag-torsdag—hör av er till kansliet! 

 

 

 

 

 

 

 

Spela med tränare 

Från och med  den 28 oktober sänker vi priserna på tränarledd 
träning. Tränarnas arvode blir nu antingen 400:- eller 550:-.  
Banan bokas av kansliet och priset blir 100:- på dagtid. En sänk-
ning med 40:-. Vill ni träna fler på banan så betalar ni liksom 
tidigare ytterligare 100:-/spelare. 

 

Kontraktstider 

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

SKÄRPNING! 

 
 

Matchi 

Då har ytterligare en månad gått sedan vi började an-
vända Matchi. Vi hoppas att fler och fler känner sig 
”hemma” i programmet. Hör gärna av er till kansliet 
med synpunkter på något som kan bli bättre. 

 

 

 

 

Höstlovet 

Ingår som tidigare år i terminen men om du är hemma 
och vill spela så anmäl detta till fredrik@edgetennis.se. 
Det kan blir fler träningar under veckan och andra trä-
ningstider än vanligt. 

 

Dinas Cup 

Årets Dinas Cup den 15 oktober avgjordes efter en 
spännande final, det var mycket sus och applåder från 
publiken. Kristina Stig och Ulla Björkqvist (till vänster) 
blev årets värdiga vinnare som i finalen slogs av Anna 
Arndt och Lollo Malmquist. 
Grattis alla fyra! 
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Lekhörnan 

Vi förstår att den är uppskattad MEN om inte ni föräldrar 
börjar plocka upp efter era barn så kommer vi att ta bort 

alla leksaker, böcker 
mm. 

Kanslisten är trött! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadens styrelseledamot 

Namn: Kenneth Falk 

Bor/bakgrund Uppvuxen i Hasseludden och bor numera i 
Lännersta / Saltsjö-Boo med fru Kristina och döttrarna 
Sofia och Malin  

Roll i styrelsen   Har lite uppgifter i klubbens tävlings-
kommitté med KM och gruppspel samt är lagledare för 
Herrar 55 i Seriespelet och pysslar också gärna med våra 
fina utebanor vid Gamla Allen  

Tennisbakgrund Började spela tennis vid 12 års ålder, 
och hade då tur att min pappa Åke byggde en tennisbana 
på vår tomt så där tog det stora intresset för tennis vid…

såklart. 

Började spela tennis i Boo KFUM med senare styrelseupp-
drag  och där började även min tränarkarriär som gjorde 
att jag fick chansen att arbeta som tränare på Kungliga 
Tennisklubben mellan åren 1984-1998 och som jag nyligen 
tagit upp igen med Edge Tennis. Så fantastiskt att få vara 
på ”banan” igen. 

Tävlingsspelar gör jag också med Allsvenskt seriespel samt 
individuella tävlingar som gjort att det blivit några medal-
jer i olika valörer vid Veteran SM. Seriespelar  även i Reg-
ionale liga för en klubb i Frankfurt / Tyskland sen 10 år 
tillbaka. 

Det roligaste med tennis Är att spela såklart !! Det är 
fantastiskt att springa och jaga och slå på den gula bollen 
samt och att det är ju så bra för hälsan att röra på sig, 

också träffar man en massa trevliga människor med 
samma hobby och intresse! 

Varför är jag styrelseledamot  Gillar att hjälpa till på 

klubbnivå med ideellt  arbete och försöka se till att med-

lemmar trivs i sin klubb!  
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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 14-18 

tors 11-15 

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: 


