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Årsmötet den 30 mars 

På Riksidrottsförbundets rekommendationer är årsmötet tills 
vidare inställt. Vi återkommer med nytt datum. 

 

You know what! 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av den rådande situationen i Sverige kring fort-
satt smittspridning av Coronavirus (Covid-19), så vill vi nu från 
klubbledningen vädja till klubbens medlemmar att respektera 
och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kontinuerligt 
ger. 

Om du känner dig sjuk och/eller uppvisar något/några av de 
symptom som Folkhälsomyndigheten angivit såsom möjliga 
tecken på Corona (Covid-19) (exv. snuva, hosta, feber), så skall 
du inte spela tennis eller vistas i SDTK’s tennishall. 

Personer som vistas i hallen och uppvisar sjukdomssymptom 
kommer att ombes lämna hallen omedelbart. För barn som 
uppvisar symptom så kommer föräldrarna att kontaktas för att 
hämta sitt barn. Två dygn efter att du känner dig helt frisk och 
inte har några kvarvarande symptom, är du välkommen att 
återuppta tennisspel i vår hall. 

Vi har ett starkt önskemål om att minimera antalet personer 
som vistas i hallen samtidigt, varför vi gärna ser att medföl-

jande såsom föräldrar, far-och morföräldrar tar en pro-
menad runt Långsjön istället för att vistas på läktaren. 

Vi ber er att undvika att använda våra omklädningsrum 
så långt detta är möjligt, och att istället byta om och 
duscha hemma. 

Alla som spelat färdigt bör lämna tennishallen omgå-
ende. 

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av Corona och de 

rekommendationer och riktlinjer som ges av Folkhälso-

myndigheten, och ber nu alla medlemmar att hjälpas 

åt s.a. vi kan hålla hallen öppen för tennisspel även 

under perioden med Coronasmitta. 

 

Träning på påsklovet 

Vi håller på och planerar för träningen på påsklovet. 
Det kommer att bli ett läger för juniorerna, möjlighet 
att boka privatlektioner både för vuxna och juniorer 
samt ett intensivläger för vuxna. 
 
Vi ses på banan!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev februari 2020 
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Weekend camp vt -20 

Vi strävar hela tiden efter ökad 
träningsmöjlighet för dig med 
stort tennishjärta och junior-
medlem 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. 

När: V. 19, 9-10 maj 

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 cate-
ring) 

- Matchspel kl 13-15 

- Genomgång av dagen följt av hemfärd, åter på parke-
ringsplatsen ca kl 16 

Var 
Vi planerar att genomföra första helgen i 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@edgetennis.se 

Anmäl dig snarast i och med att platserna är begrän-
sade, max 12 spelare. Sista anmälningsdag: 31 mars 

 

Årets tennisresa 

Har dessvärre blivit inställd på grund av pandemin. 

 

Klubbtävling i juni 

Vi planerar för en klubbtävling i juni med många klas-
ser. Håll ögonen öppna för mer info. 

 

Sports Heart 

VI är mycket glada för att Sports Heart utökar sin lä-
gerverksamhet med vår sport. Under vecka 32 kom-
mer de att arrangera läger i tennishallen för barn och 
ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

Trevlig Påsk önskar vi alla medlemmar 

FREDRIKS RUTA 

 

Hej på er ! 

Lika tidigare år så ska vi arrangera en Sommartermin. Mål-
sättning är att alla i möjligaste mån ska få träna 2 ggr/v. 

Sommarterminen börjar v 18 och  vi tränar till vecka 23. 
Träningen fortsätter i augusti under v 33-35. 

Pris 2400:- för nio veckors träning. 

Anmäl er till fredrik@edgetennis.se . 
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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: 


