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Årsmötet 

Vi planerar att hålla årsmötet utomhus vid ett senare datum. 
Mer information kommer. 

 

Nybörjarkurs—Vuxna 

Vi planerar att erbjuda vuxenkurser under vecka 22-24. Alla 
detaljer är i dagsläget inte klart. Jocke kompletterar till imorgon 

 

Nya klubbkläder 

Shopen har tagit in provserier av Babolats fina kläder. Overallen 
har ett tunt, stretchigt material. Byxan har dragsko i midjan. T-
shirt, damtop, shorts och kjol finns också att välja på. Kom in 
och prova ut rätt storlek så beställer vi och trycker loggan på. 

Välkomna in ! 

Utebanorna är öppna! 

I måndags smygöppnade vi våra fina utebanor. Du bo-
kar dem i Matchi, bana 4 är med omklädningshuset 
och bana 5 ligger i lekparken.  

Kom ihåg att banorna behöver mycket omvårdnad för 
att hålla hela 
säsongen. Vattna 
efter varje spel-
timme när det är 
soligt. När det 
regnar och gru-
set är mjukt så 
ska ni inte spela. 
Joggingskor river 
upp banan och 
är helt för-
bjudna,  vanliga 
tennisskor ska 

det vara. En strötid utomhuskostar 120:- för seniorer 
och 60:- för juniorer.  

Som en rekommendation så kan vi nämna att ni gärna 
kan stränga era rack något lösare för utespel. Spelet är 
långsammare så ni behöver sätta extra fart på bollen 
vilket är lättare med ett lösare strängat rack.  Lämna in 
till shopen så blir det gjort! 

Ut och njut! 
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Tävlingstennis 

På grund av det rådande läget med Corona-pandemin är 
många tävlingar inställda. Seriespelet utomhus däremot 
ska genomföras enligt plan. Första matchen spelas den 16 
maj. Klubben deltar med fem lag; D40, D50, H45, H55:1 
och H55:2. På hemsidans övre kant finns kalendern där vi 
har lagt in alla hemmamatcher.  

Kom gärna och heja! 

 

 

 

 

Verksamheten i hallen 

Juniorernas sommarterminen startade i måndags.  Sche-
mat ligger nu på hemsidan.  

https://www.sdtk.se/2205-2/ 

Liksom tidigare står bana 2 tom och grupperna går ut och 
tränar 20 minuter vardera. Kom ihåg att barnen ska ha 
med sig kläder efter väder. Kom också ihåg att stanna 
hemma om man känner sig minsta sjuk, hålla avstånd och 
inte vistas i hallen i onödan samt tvätta/sprita händerna 
ofta.  

 

 

 

 

 

 

 

Boka banor i hallen 

Vi påminner om att varje medlem får nöja sig med att 
boka en strötid per dag under helgen.  Vi har ju inte så 
många tider för strötidsbokningar. På sistone har vi upp-

märksammat att några medlemmar bokat två tider efter 
varandra. Då blir det väldigt få som får möjlighet att spela. 

 

 

 

 

 

 

 

Månadens styrelseledamot 

Namn: Max Larsvall 

Bor/bakgrund: Saltsjöbaden 

Roll i styrelsen: Ledamot, ansvarig för marknadsfrågor.  

Tennisbakgrund: Glad amatör. Började för tio år sedan 

då jag såg tennisen som ett roligt sätt att träna på. 

Det roligaste med tennis? Att få slita hårt på banan samt 

att vinna stort!  

Varför är du styrelseledamot?: Jag tror jag kan bidra med 

idéer och arbete som förbättrar vår klubbverksamhet.  

 

 

 

FREDRIKS RUTA 

 

Hej på er ! 

Nu är sommarterminen igång. Under vecka 24 spelas ju-
nior-KM. Mer info kommer.  

Det finns platser kvar till sommarlägret v 26. Några en-
staka  kan också anmäla sig till v 25. 

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 strängning, 

rådgivning, försäljning av racketar, bol-

lar, lindor, däm-

pare mm.                  

Tel: 0736 - 400 

437 

Kansliets öppettider: 

Årskalender med tre säsonger: 


