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Årsmötet 

Kommer att hållas den  15 juni kl 19. Mötet hålls utomhus 
vid Gamla Alléns grusbanor. Vi bjuder på enklare serve-
ring efter mötet. Anmäl deltagande till kansliet@sdtk.se. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuxenträning—fortsättning 

Vårterminen börjar lida mot sitt slut. Sista träningstillfälle 
är fredag den 22 maj (v. 21) 
Här kommer ett erbjudande till dig 
som deltar i klubbens vuxenträning! 
Fortsättningskurs vt -20 
Veckor: 22-24 
Dag/ tid: Vi erbjuder dig fortsatt trä-
ning på den tid du spelat på under 
våren. 

Pris: 750 kr 

 

Eftersom många medlemmar 
är hemmavid så erbjuder vi 
lite sysselsättning i form av 
två tävlingar nu under för-
sommaren. (Ok att spela inne!) 

Team Duvnäs Cup 2020 

30 maj-28 juni 

Härmed bjuder Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb in 
klubbens medlemmar att anmäla sig till en dub-
belturnering i tävlingsform med fokus på gemen-
skap och fin tennis ! 

Klass: Dubbel 
Plats:  Gamla Alléns utebanor  
Spelform : Poolspel i max 8 grupper om 4 par per 
grupp.( max 32 par) Först till kvarn gäller vid an-
mälan. Paren kan vara blandade med damer och 
herrar i alla dess former. 

Matcherna spelas i matchtiebreak först till 15 po-
äng i bäst av 3 set med avgörande först till 7 po-
äng. (Detta för att 1 speltimme skall räcka tror 
vi !!) Rak lottning utan seedning av dubbelpar. 
Sidbyte var 6 poäng. 

Speltider: Alla poolspelsmatcher bokas av delta-
garna/paren själva under spelti-
den 30 maj till 23 juni. Det par 
som står först bjuder in till 
match och motståndare måste 
tacka Ja till erbjuden tid på var-
dagar efter 16:oo samt hela 
helger. Om motståndare ej kan 
spela efter tre erbjudna tider 
får man lämna w.o . 

Deltagarna står själva för kost-
naden av bantiden i poolspelet. 
I slutspelet står klubben för 
bantider och samt schemalägg-
ning  

Slutspel:  Ettan och tvåan i re-
spektive grupp går till slutspel helgen 27-28 juni. 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev maj 2020 
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Bollar: I poolspelet håller deltagarna själva med 
bollar. Klubben håller med bollar i slutspelet. 

Anmälan Göres till kansliet@sdtk.se senast söndag 
24 maj. Spelschema meddelas per mail senast 26 
maj . 

Första speldag för poolspelet är 30 maj och sista dag 
23 juni. 

Anmälningsavgift: Är 200:- per dubbelpar. 

 

Midsommarbollen 2020 19-21 juni  

Saltsjö-Duvnäs Tennis bjuder in till midsommartennis 
för sina medlemmar. 

Klasser:  Damsingel alla åldrar 
  Herrsingel alla åldrar 

Plats:   Gamla Alléns utomhusbanor. 

Spelform : Korta set först till 5 game bäst av 3 set 
avgörande set spelas med tiebreak först till 5 poäng 
och vinna med 2 poäng . 

Sidbyte var 3 game. Spelarna håller med egna bollar i 
gott skick. 

Utslagsform. 

SDTK håller med bollar i semifinaler samt final. 

Spelet börjar dagligen 09:00 och avslutas 18:00  

Anmälan Göres till kansliet@sdtk.se senast 14 juni. 

Kostnad : 175: per klass . Max antal 24 spelare per 
klass. Först till kvarn… 

Lottning/spelschema finns på mail senast 16 juni. 

Trevlig midsommar på Gamla Allén önskar styrelsen  
och tävlingskommittén SDTK  

 

Årets sommarläger 

Lägret vecka 25 är fullt men ett fåtal platser finns 
kvar v 26.  
Heldagsläger måndag-torsdag kl 9-15. Det blir myck-
et tennis men även andra aktiviteter. Lunch serveras 
i tennishallen 
Anmälan till fredrik@edgetennis.se snarast. 

Pris: 2700:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra utebanor  

Vi repeterar att banorna behöver mycket omvårdnad för 

att hålla hela säsongen. Vattna efter varje speltimme när 

det är soligt. När det regnar och gruset är 

mjukt så ska ni inte spela. Joggingskor river 

upp banan och är helt förbjudna, vanliga 

tennisskor ska det vara.  

 

 
FREDRIKS RUTA 

 

Hej på er ! 

Nu när grusspelet är i full gång så försök att träna på att 
glida på gruset. Det är främre trampdynan ni ska använda 
och tårna ska peka rakt fram i din riktning. Börja lite försik-
tigt med att glida sista steget in mot bollen. 

LYCKA TILL! 
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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: 


