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Årsmöte 

Måndagen den 30 mars kl. 19 hålls årsmöte i hallen. Anmälan 
om deltagande mailas till kansliet@sdtk.se. Motioner ska ha 
inkommit senast den 16 mars. 

Samtliga årsmöteshandlingar som Dagordning,  Årsredovisning 
2019, Revisionsberättelse 2019, Verksamhetsplan 2020, Budget 
2020, Valberedningens förlag till styrelse för SDTK årsmötet 
2020 samt eventuella motioner kommer att finnas tillgängliga 
på klubbens hemsida senast den 23 mars. Information om aktu-
ell status och planer för på-
gående hallprojekt kommer 
även att lämnas under årsmö-
tet.   

  

Välkomna! 

 

ICA Maxi Spelen 

Under helgen 7-9 februari var det för andra året i rad 
flera av våra duktiga tävlingsjuniorer som åkte upp till 
Gävle för att ställa upp i ICA Maxi Spelen. Den här gången 
var det hela 11 barn som hängde på, så vi hade SDTK-
kämpar med i både PS/FS 10, 12 och 14 samt även i dub-
bel. Härligt! För några var det lite av en premiär i externa 
tävlingssammanhang, men det gick helt galant och det 
kommer säkerligen blir mer på den fronten framgent! 
Helgen blev intensiv med matcher, matcher och ännu fler 
matcher, men lite socialt blev det också såklart i form av 
bad, bowling, fredagsmys och Mello. Kul! Det blev ett rik-
tigt tennisäventyr och de som deltog var Mathilda Giers, 
Leonie Haid, Lisa & Movits Hallén, Ella Hay, Benjamin 
Löfvenberg, Filip Möllsten, Jonathan Nilsson, Julia Nord 
samt Adam & Edvin Öréus. 

 

På bilden till höger; Jan Rydegran, Martin Sundberg, Ken-
neth Falk och Henrik Klofsten 

Tävlingar 

Swedbank Open (Norrköping) 

Under sista helgen i januari gick Swedbank Open 
av stapeln på Racket-
stadion i Norrköping. I 
PS10-klassen represen-
terades SDTK av Filip 
Möllsten som efter flera 
tuffa matcher tog sig till 
semifinal och slutade 
som 3:a. 

”Det här var min första 
större turnering och det 
var extra roligt att det 
gick så bra trots att 
motståndet var tufft. 
Nu ska jag åka hem och 
träna ännu mer!” 

 

 

Veteran-SM 2020 

En av årets stora hän-

delser inom veteran-

tennis genomfördes 

den 6-12 februari. Gö-

teborgs Tk var i år ar-

rangör för veteran-SM 

inomhus. Över 460 

spelare hade samlats 

för att göra upp om 

medaljerna i knappa 40 

klasser. Det spelades 
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singel, dubbel samt mixed. SDTK hade sex spelare på 

plats. 

Kenneth Falk i par med Jan Rydegran förlorade finalen i 

HD60 till Ullevi Tk:s Anders Ågård/Ulf Bredberg. Matchen 

avgjordes med matchtiebreak som slutade 10-8. Jan 

Rydegran nådde även semi i HS60. Både Martin Sundberg 

och Henrik Klofsten spelade sig fram till kvartfinaler i 

HS55. Gunilla P-Wictorin spelade i par med Anna Gunnars-

son Älta Tk och vann DD55 efter ett klart övertag i avgö-

rande matchtiebreak. I 

DS55 förlorade Gunilla 

just mot Anna i semifi-

nal.  

Bra kämpat! 

 

Gunilla/Anna Gun-

narsson till höger, 

Karin och Elisabeth 

Angenberg Danderyds 

Tk till vänster 

 

Månadens styrelseledamot 

Namn: Roine Lindvall 

Bor/bakgrund: Uppvuxen i Älta men bor sedan 10 år i 
Duvnäs med fru Cecilia och barnen Filippa och Lucas. Job-
bar med IT, och har gjort det på olika sätt och i många 
olika branscher. 

Roll i styrelsen: Nybliven suppleant, sugen på att på all-
var komma igång med arbetet med den nya hallen. 

Tennisbakgrund: Började spela i Älta Tk som 8-åring efter 
att på tv ha sett Borg vinna mot McEnroe i fem set 1980 - 
en av de mest spännande matcherna genom alla tider. I 
Älta Tk var trycket hårt - alla ville spela tennis - så det 
första året eller så fick vi spela minitennis med plastracket 
och skumgummiboll i skolans gympasal. Spelade sedan 
"stor-tennis" mest för att det var kul, tävlade väldigt spar-
samt och gjorde ett typ 25-årigt uppehåll i karriären innan 
jag kom igång igen för några år sedan. 

Det roligaste med tennis: Kom-
binationen av fysik, teknik och 
det mentala - det trixiga är att få 
allt att fungera samtidigt - men 
när det väl gör det är det rolig-
aste knappa segrar i jämna mat-
cher :-) 

Varför är jag styrelseledamot: 
Jag vill göra det jag kan för att få 
den nya hallen på plats, det be-
hövs verkligen fler banor i vår klubb. Tycker det ska bli 
spännande med padel också, även om jag bröt foten sen-
ast jag försökte spela. 

 

Sportlov! 

Denna vecka finns många lediga tider. Passa på att spela 
några timmar nu när underlaget inte tillåter skidåkning! 

 

 

 

 

 

 

 

Ha ett jätteskönt lov! 
 

 

FREDRIKS RUTA 

Hej på er ! 

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: 


