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Medlemsbrev januari 2020 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Junior-KM 

Veckan innan jul spelades junior-KM i hallen. Veckan var fylld 
av spänning och dramatik. Jättekul att följa! 

Grattis till alla deltagare och speciellt till segrarna. 

Klass 1: 05—äldre. Finalen ska spelas mellan Alvin Sunding 
och Wille Wirsén 

Klass 2: pojkar/flickor 06-07: Jonathan Nilsson  

Klass 3: Pojkar/flickor 08-09: Hugo Rehnberg 

Klass 4  Competition:  Jonathan Nilsson 

Competition 2: Filip Möllsten  

Klass 6: Pojkar/flickor 12-13 Minitennis 
Flest segrar i pool 1 Noah Lindvall 4 segrar 
Pool 2 Maja Laurang Paulie 3 segrar 

 

 

Seriespel 

De första matcherna för året är avklarade. 

D40  på tredje plats i div 3A med en match mindre spelad. 

D50 på femte plats och får kämpa för att hålla sig kvar i div 1. 

H45 Ligger på sjunde och sista plats i div 1. 

H55 ligger på andra plats, endast Järfälla är före. 

 

Tävlingar 

VRM i Gustavsberg 2-12 januari som enligt gammal 
god tradition erbjöd årets första semlor. 

Damdubbel 40   Ett strålande silver till Karin Hoby/
Beate Tellberg i denna klass, grattis! 

Dam singel 50.  Blev ett brons till vår Gunilla P-
Wictorin i denna ädla klass. 

Herrdubbel 45  Ett grymt guld till Per Jönsson SDKT i 
par med John Håkansson Danderyd 

Herrsingel 45 Och Tomas Köhlberg från baslinjen slet 
till sig en fin bronspeng ! 

Herrsingel 55  Henrik Klofsten kämpade till sig en 
Bronspeng efter gött spel. 

Herrdubbel 55 Även här blev det en bronspeng till 
Henrik Kloftsten tillsammans med sin trogna vapendra-
gare Peo Persson Gustavsberg. 

Rapporterat av tävlingsansvarig Kenneth Falk. 

 

Spela kl 14? 

Vi har fortsatt lediga tider på vardagar kl 14. Kan du 
eller ditt barn spela då så hör av er till kansliet@sdtk.se 
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NYHET! 

Weekend camp vt -20 

Vi strävar hela tiden efter ökad träningsmöjlighet för dig 
som är junior med stort tennishjärta i SDTK. Nu till våren 
gör vi en ny satsning som vi tror kommer bli populär. Vi 
erbjuder träning under två intensiva och roliga helgdagar.  

Läs mer här: 

Vem riktat sig träningen till? 

Alla juniorer i SDTK. Vi vill först och främst erbjuda dig 
som tränar med oss ett eller två pass/ vecka. 

Under vt-20 delar vi in åldrarna enligt nedan: 

2011-2012 
2009-2010 
2008-2006 

Vilka helger? 

v. 11, 14-15 mars 
v. 17, 25-26 april 
v. 19, 9-10 maj 

Du är välkommen att delta en eller flera helger! 

Upplägg? 

Du blir hämtad med minibuss på parkeringsplatsen 
(Bävervägen 2) kl 8.15 

Tennisdrills mellan kl 9-11 

Fys och lunch kl 11-13 ( vi organiserar maten via catering) 

Matchspel kl 13-15 

Genomgång av dagen följt av hemfärd, åter på parkerings-
platsen ca kl 16. 

Var? 
Vi planerar att genomföra första helgen hos Farsta TK.  

Pris, antal deltagare? 
All inclusive 1950 kr 
Max 12 deltagare/ tillfälle 

Tränare? 
Fredrik Oscarsson, Adrian von Koch plus assisterande trä-
nare 

Anmäl dig eller ställ frågor: 
Du anmäler ditt intresse eller ställer frågor till Fredrik 
Oscarsson som är huvudtränare för campen. 

Fredrik: fredrik@edgetennis.se 

Anmäl dig snarast i och med att platserna är begränsade 
till 12 deltagare/tillfälle.  

Sista anmälningsdag: 7 februari. 
 

 

FREDRIKS RUTA 

Hej på er ! 

Kom ihåg att sportlovet ingår i terminsavgiften. Det kom-
mer att finnas möjligheter att träna flera pass i veckan 
men ni måste anmäla er till fredrik@edgetennis.se senast  
den 7 februari. Träningstiderna kommer att visas på hem-
sidan och på anslagstavlan veckan innan sportlovet. 

Påsklovsläger 

I år erbjuder vi heldagsläger under påsklovet. Träningen är 
mellan kl. 10-16 måndag-torsdag v. 15 

Det blir tennis kl. 10-12 
Lunch och aktiviteter 12-14  
Mer tennis kl. 14-16. 

Anmäl er till fredrik@edgetennis.se senast 6 mars. Mer 
information om lägret kommer snart. 
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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: 


