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Medlemsbrev april 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Slutspel H55 

Helgen 6-7 april hade vi slutspel för H55 i hallen. Deltagande lag 
var förutom våra herrar KLTK (Kungliga), GLTK (Göteborg) samt 
ATL Lund. Vi och KLTK seedades och motståndare lottades. 
SDTK fick möta GLTK och KLTK fick ta sig an ATL Lund. Efter tre 
singlar och en dubbel hade vi vunnit med 4-0 och så gjorde 
även KLTK. 

På söndag spelades först matchen om 3-4 plats. GLTK gick seg-
rande ur den striden. Vi mötte Kungliga som hade gjort en djup 
taktiskt analys av våra spelare. KLTK stod därför som segrare 
och svenska mästare efter en 4-0 seger. SDTK representerades 
av Martin Sundberg, Henrik Klofsten, Hannu Saari och Stefan 
Söderlund. 

Hela arrangemanget genomfördes med bravur av Kenneth Falk 
som tyvärr inte kunde delta själv. 

Grattis till silvret! 

Shopen! 

Har nu utökat sortimentet med 
rack från Yonex. Kom förbi och 
provspela. 

Avbokning av kontraktstider—Påsklov 

Nu stundar påsklovet och många reser bort. Glöm 
inte att boka av era kontraktstider. Hör av er till 

kansliet om ni inte vet hur ni gör. 

Blixtdamdubbel 

Fredag den 5 april arrangerade shopen en blixt-

turnering för damerna. Tolv tappra kände sig manade 

och fick spela sju korta matcher med olika medspelare 

och motståndare. Vinnare blev den spelare som vunnit 

flest games. På kvällen kunde Karin Hoby gå hem som 

segrare med vandringspriset.  

Grattis Karin! 
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Köa för strötimme 

Gå in på bokningen och längst upp, ovanför 
schemat, ser du: 
 

 
 Klicka och fyll sen i uppgifterna! 
 

ANMÄL DIG SOM RESERV HÄR! 

Minitennis 

Lördag 4/5 kl. 16-18 bjuder vi in till en rolig och fartfylld 

kväll för åldersgrupp 

födda 10-11. Det bjuds 

även på lättare tilltugg 

och dryck. Kvällen ar-

rangeras av tränaren 

Adrian och hjälpande 

föräldrar.  Max antal 

spelare, 20 stycken.  

 

Pris: 150 kr swishas till 1236401558 

Anmäl till kansliet@sdtk.se 

Anmälan och betalning sker senast den  30 april. 

VÄLKOMNA! 
 

Nya i styrelsen 
Vid årsmötet den 25 mars valdes Carin Blicke Rehle och 

Roine Lindvall in i styrelsen. Samtidigt avgick vår sekrete-

rare och v ordförande Eva Nisser efter många års 

”tjänstgöring”. Eva tackades av med att erhålla SDTKs 

guldnål nr 43.  
 

Bokningsprogram 
Under våren planerar vi att ersätta vårt gamla boknings-

program med ett nytt. Det program vi valt heter Matchi 

och används redan av många föreningar. Förutom större 

flexibilitet för er medlemmar innebär bytet stora admi-

nistrativa vinster 

för klubben. Vi 

återkommer med 

mer information 

framöver. 

Utebanorna 

Tro’t eller ej men nu till helgen 13-14 april börjar vi göra i 
ordning utebanorna. Uteserierna startar första veckan i 
maj och till dess måste de vara färdiga.  

Men tills vi får njuta av spela på gruset—
Glad Påsk till er alla! 
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http://www.commodusnet.net/kund/boka_reserve_reg_client_app.php?sess_adm_club_id=47&YEAR=2017&MONTH=12&DAY=24
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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 måndagar kl. 09.30-
13.00 och 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 


