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Medlemsbrev juni 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Bokningsprogram 
Nu är Matchi ”up and running”. Hoppas att de flesta frågeteck-

en blivit lösta. Hör av er annars! Era spelpotter flyttas manuellt 

över till Matchi. Tills det är gjort går det att betala med kort. 

 

 

 

Sportakademi för barn 4-6 år 

Barn mår bra av rörelse! Studier visar tydligt att barn som är 
aktiva mår bättre och presterar bättre i skolan.  

Edge Academy gruppen utvidgar nu tillsammans med SDTK sitt 
erbjudande. De har tillsammans med GIH-utbildad idrottslärare 
utvecklat ett träningsprogram för barn 4-6 år som bygger på 
grundläggande rörlighet, pulsträning och samarbetsövningar.  

 

 

 

Höstens tider är (1-tim pass): 

Onsdagar 17-19 
Lördagar 9-12 
Söndagar 9-12 

Mer info finns i bilagan. Du anmäler dig till kansliet@sdtk.se.  

 

Seriespel 

Uteserien är nu färdigspelad och resultatet är: 

Herrar 55 Lag 1 
Gick igenom sin serie Div 1 Mellan obesegrade och är klara för 
SM Slutspel 31/8-1/9 någonstans i Sverige. Grymma gubbar ! 

Damer 40  
Seriesegrare i Div 2 Mellan och uppflyttning till högsta serien 

nästa år. Bra jobbat laget! 

Herrar 45 
Seriesegrare i Div 4 och även här ett steg upp nästa år. 
Ett bra lag som kommer att avancera i framtiden. 

Damer 50  
Kom på 3e plats i Div 1 Mellan efter en tuff damserie 
med bra Stockholmslag.  

Herrar 55 lag 2  
Har haft en tuff serie i Div 3 Mellan och slutade på plats 
4. Nya tag nästa år . 

Sommarläger 2019 

Årets sommarläger har haft flest deltagare någonsin. 
35-talet barn och 5 tränare har tränat, svettats, skojat 
och umgåtts under 4 dagar. 

Tack alla härliga barn för ett toppenläger! 

 

Sommarpriser 
Under juli månad sänker vi priserna på våra banor: 

Ute betalar ni 70:-/tim. 

Inne betalar ni  100:-/tim. 
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Månadens styrelseledamot 

Namn: Anders Öhman  

 

Bor/bakgrund: Bor i Saltsjö-Duvnäs sedan 1999. Civileko-
nom som till vardags jobbar som ekonomichef på Svenska 
Livräddningssällskapet som verkar för drunkningspre-
vention. Född i Stockholm men uppväxt i Sundsvall där jag 
också, bland många olika sporter, provade på tennis.  
 
Roll i styrelsen: Kassör och vice ordf. samt sitter med i 
hall- och bankommittén.  
 
Tennisbakgrund: Började som åttaåring spela tennis i 
Sundsvalls TK (STK) där jag också tävlingsspelade fram till 
värnplikten. Jag började som många andra som hjälpträ-
nare, utbildade mig senare mig till tennistränare 
(dåvarande steg-III) och blev ansvarig för juniorkommittén 
i STK och Medelpads TF. Numer ’tävlingsspelar’ jag spar-
samt i SDTK:s serielag H55-2 och  gruppspelet även om ett 
efterhängset diskbråck har satt käppar i hjulet detta år.  
 
Det roligaste med tennis? Att som spelare vara med i ett 
lag och vinna jämna matcher efter att man varit med och 

bidragit och som tränare att se glädjen hos juniorer eller 
vuxna efter en bra och lyckad träning sam givetvis 
att   träffar alla trevliga medlemmar och inte minst hela 
tränarteam inom EDGE som alltid har nära till skratt.  
 
Varför är du styrelseledamot?: För tennis är ’min sport’ 

och att jag förhoppningsvis bidrar till styrelse- och kom-

mittéarbetet i SDTK så att vi står redo för att kunna flytta 

in hela vår verksamhet i en ny och funktionell tennishall så 

att vi kan ta emot alla som vill spela tennis hos oss i SDTK 

– och det är många!  
 

Hösttermin 2019 

Lite kom-ihåg: 

Kontraktstiderna börjar igen v 33 

Juniorernas sommartermin fortsätter v 32-34. Ordinarie 

hösttermin börjar v 36. 

Gruppspelet börjar v 34. 

Dam– och herrdubbel börjar v 33 eller enligt besked från 

respektive kommitté . 

Ni som inte vill fortsätta i tennisskolan, vuxenträning, 

gruppspel mm, maila er uppsägning till kansliet@sdtk.se 
 

Träning i augusti? 

För er som är mellan 5-15 år och vill träna extra under v 32 

finns möjlighet att delta i ett läger i Björknäs. Kontakta  

Julia 0721-1766928 eller Emilia 0709886910. 

 

Kansliet tar nu semester från den 28/6 till 28/7. 
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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 er-

bjuder sträng-

ning, rådgivning, 

försäljning av 

racketar, bollar, lindor, dämpare mm.                  

Tel: 0733-424 692, 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: 

Erbjuder program 

för rehab, fysträ-

ning samt napra-

pati. Kontakta Alex Tepper 

alex@edgefysio.se eller 070-9986585 


