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Medlemsbrev september 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Hösten 2019 
Tennisskola, gruppspel, herr– och damdubbel och kontraktsti-

der är nu alla igång. Vi alla lär oss mer om hur Matchi fungerar 

varje dag. Några tycker det är bökigt att inte kunna komma in 

som vanligt med sin kod. Vi kommer därför att ha dörren öppen 

under de aktiviteter som arrangeras i hallen. Det innebär att 

dörren är öppen: 

Vardagar 6.30-9.30 samt 14-19, dessutom: 

Tisdagar 19-21.30 

Onsdagar 19-23.30 

Torsdagar 19-21.30 

Lördagar 9.30-14.30 

Söndagar 18.30-23.30. 

 

Vi har också förstått att valet av att byta till Matchi har diskute-
rats bland medlemmarna. Den största anledningen är att un-
derlätta klubbadministrationen. Vi har haft ett lapptäcke av 
program och kraven för att redovisa våra grupper för Riksid-
rottsförbundet har ökat. Nu kan vi även integrera faktureringen 
och bokföring med Matchi vilket kommer att spara mycket tid. 
Vi hoppas även att ni som medlem kommer att känna av förde-
larna med Matchi i förlängningen. 

Gruspokalen 
2019 

I lördags samlades 
spelare från Saltsjö-
Duvnäs TIK och Gus-
tavsbergs TK på våra 
utebanor för att delta 
i Gruspokalen som 
arrangerades för 
åttonde gången. To-
talt spelades 21 ju-
nior-, senior– och 

veteranklasser. Vi dagens slut stod SDTK som segrare 
med 16-5. 

Bra jobbat alla spelare! 

På bilden ses: Lagkapten Kenneth tillsammans med 
Karin Hoby. 

Seriespel 

Herrar 55 Lag 1 
Spelade SM Slutspel 31/8-1/9 i Göteborg.  

Deltagande lag var Ullevi TK, Helsingborgs TK, KLTK 
samt SDTK.  Vi fick möta KLTK i semifinalen, en tuff 

uppgift! Efter några riktigt rafflande matcher med 
matchtiebreak i tredje set stod KLTK som segrare med 
3-1. I match om tredje pris mötte vi Helsingborgs TK 
och gick segrande ur den striden med 3-1. 

Grattis till bronspeng! 

H55-laget fr v; Jan Rydegran, Magnus Lindahl, Kenneth 
Falk, Martin Sundberg, Hannu Saari och Henrik Klofs-
ten. 
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Junioransvariga  
Tennis är ju väldigt roligt att spela. Det finns dessutom 
många roliga aktiviteter som man kan hitta på i samband 
med tennisspel. Vi söker några föräldrar som kan tänka sig 
att arrangera och delta i detta. Hör av er till kansliet om ni 
är intresserade. 

 
 

 

 

 

 

 

Juniorer och seniorer som kan spela kl 
14 måndag-torsdag—hör av er till kans-
liet! 

 

Stänga utebanorna 
Vi har haft en härlig utesäsong. Den kan fortsätta t o m 
den 5 oktober då vi stänger utebanorna. Vi rabatterar 
dessutom priserna till 50 kr/tim! 

 

Månadens styrelseledamot 

Namn: Ulf Enander 

 
Bor/bakgrund: Uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs men bor i Salt-
sjöbaden. Ulf har en lång karriär inom reklambranschen. 
Bland annat är hans byrå upphovsmän till det orangea 

pensionskuvertet.  
 
Roll i styrelsen: Ordförande, samt drivande i hall- och 
bankommittén.  
 
Tennisbakgrund:  
Jag växte upp 50 m från utebanorna, min mor slog de 
första slagen med mig och efter några år mot planket fick 
jag beträda banan och slå mot min bror Peter. Var ran-
kad  3 i Sverige i 18-årsklassen, varit i semifinal i Kungens 
kanna, vunnit Veteran SM i både singel och dubbel, och 
representerat Sverige i Lag-VM i varje åldersklass från 35-

60. 

 
Det roligaste med tennis?  
Det roligaste ögonblicken i tennisen är när man befinner 
sig mitt i spelet, träningsmatch eller turnering, när både 
huvud och kropp gör sitt bästa. 

 
Varför är du styrelseledamot?:  

Jag känner starkt för klubben och målet är nu att vi ska få 

en av Sveriges absolut bästa hallar, vattnet urholkar i 
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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 14-18 

tors 11-15 

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: 


