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Äntligen höst! 

Eh, eller hur? 

Välkomna tillbaka till höstens tennis! 
 

Juniorträning 
Vi genomför nu de sista 3 veckorna av sommarterminen. 
Det är lite glest i grupperna men desto bättre träning för 
de som är på plats. 

Höstterminen startar den 31 augusti. Vi hoppas kunna 
publicera schemat på hemsidan fredag den 21 augusti. 
Målsättningen är också att kunna meddela er träningsti-
derna via sms och mail från Matchi. Men då måste era 

barns uppgifter vara kom-
pletta, även med ett mobil-
nummer. 

Stomkalender plus mer inform-
ation om höstens aktiviteter 
kommer framöver. 

Vi ber om ursäkt för de många 
mail och sms som skickats men 
vi vill verkligen använda 

Matchi mer än vad vi tidigare gjort. Det innebär också att 
ni måste uppdatera informationen som finns där så att 
vi har möjlighet att nå er så att ni och era barn inte missar 

viktig information. 

  

Vuxenträning 

Startar också vecka 36 men i huvudsak samma grupper 
som tidigare. Nu är Kenneth Falk ansvarig för planering 
och genomförande av träningen. 

 

Spela kl 14? 

Återigen, har du som vuxen, eller ditt barn möjlighet att 

träna kl 14 någon vardag? Kontakta då Adrian von 
Koch på adrian@edgetennis.se. 

 
Klubbmästerskap 

Kommer att 
spelas på våra 
utebanor den 
29/8—13/9. 
All inform-
ation finns på 
www.sdtk.se. 
Vi uppmanar 
framförallt 
damerna att 
ta chansen 
och utmana er själva! 

 

Bokningsläget på våra banor 

Vi har haft något av ”all time high” under somma-
ren där utebanorna har varit väldigt bokade. 
Eftersom Corona-restriktionerna håller i sig under 
hösten har styrelsen beslutat att sänka antalet 
aktiva bokningar för alla medlemmar. Från och 
med nästa vecka 
kan du inte ha fler 
än två väntande 
bokningar. När du 
spelat en timme 
kan du boka en ny 
tid och för att som 
många medlemmar 
som möjligt ska ha 
möjlighet att boka 
tider . 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev augusti 2020 



Coronarestriktioner 

Vi påminner om de riktlinjer vi gick ut med i våras. 
Föräldrar ska helst inte vistas i hallen när barnen trä-
nar. 

När ni spelat ber vi er att duscha hemma. 

Handsprit finns inn-
anför dörren till 
vänster. 

Och håll avståndet! 
Prata gärna med era 
barn om detta. kän-
ner ni er det minsta 
sjuk – stanna hemma!  

TACK! 

 

 

Abonnemang 

Måndag den 17 augusti startar kontraktstiderna. Vi 
påminner igen om att ni bokar av de tider ni inte kan 
spela och hoppas att Matchi:s påminnelsemejl  gör det 
lättare för er att komma ihåg detta. 

 

Nya hallen 

Processen för den nya hal-
len rullar så sakteliga på. 
Detaljplanen ska ut på 
granskning 21 aug—2 okt. 
Eventuellt kan överklagan-

den komma in då detaljplanen nu innehåller en ishall 
och risk finns då för nytt samråd vilket i så fall påver-
kar tidplanen mycket negativt.  

 

Tävlingsresultat 

Många tävlingar under sommaren har varit inställda 
men Veteran-SM spelades i Båstad i något förändrad 
form. Klasserna över 65 ströks och alla sociala evene-
mang ställdes in. 

Det ombytliga vädret många semesterfirare erfarit 
fortsatte under tävlingsveckan. Det var regn och 
blåst, och lite sol, om vartannat. De mest framgångs-
rika spelarna från klubben blev:  

Kenneth Falk med Ronnie Båthman (Örebro TK) i HD 
60 vann silvermedaljer efter finalförlust med 10-8 
avgörande matchtiebreak! 

Jan Rydegran erövrade ett brons i HS 60. Likaså 
gjorde Gunilla P-Wictorin i DD55. Gunilla spelade 
med Sara Schinzel från Lidingö. 

En meriterande plats i kvartsfinalen i HD55 blev det 
för den nya konstellationen Magnus Lindahl SDTK/
Peo Persson (Gustavsbergs TK). 

Grattis till fina prestationer! 

 

Anmälan till tennisskolan och vuxenträ-
ning 

Som ni säker har sett i våra tidigare utskick så vill vi 
att alla som deltagit i tennisträning ska anmäla sig till 
höstens grupper via Matchi. Onsdag den 19/8 är sista 
anmälningsdag. Så här gör ni: 

Gå in på www.matchi.se (på datorn). Under Anlägg-
ningar söker du efter Saltsjö-Duvnäs tennisklubb, 
klicka på klubbnamnet. Under medlemsansökan 
hittar du Kurser, välj Tennisskola HT20/Vuxenträning 
HT20, anmälan finns till höger. 

 
Ni som inte vill fortsätta träna under hösten måste maila 
en uppsägning till adrian@edgetennis.se. 

 

Junior-KM 

Just nu pågår KM för våra tävlingsjuniorer. De kontaktar 
sina motståndare och bokar bana själva vilket gör tävling-
en lite svår att följa. Har du tur  kan du få se väldigt fin 
tennis när du passerar våra utebanor. 
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http://www.matchi.se


   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, dämpare mm. 

Tel: 0736 - 400 437 

Swish: 123 103 06 

42   

Kansliets öppettider: 

Årskalender med tre säsonger: 
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