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Medlemsbrev december 2019 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Tennisskolan 

Detta är sista veckan för terminen för alla barn i tennisskolan. 
Nästa vecka arrangeras Junior-KM för de som anmält sig.  

Sista träningsdag: lördag den 14/12 
Terminsstart VT20: tisdag den 7/1 
Träningsveckor VT20: v. 2 (7/1)-17 (25/4).  

Lov under terminen: v. 9, sportlovet ingår i terminsveckorna. V. 
15, påsklov erbjuds läger. 

Uppsägning av träningstid 

Säg upp din plats i tid! Det är många som står i kö för en trä-
ningstid just nu.. Maila: kansliet@sdtk.se  

 
OBS att måndag den 6 januari är helgdag. 

Avbokning av kontraktstider 

Vi påminner er som har kontraktstider och som kommer att 
resa bort i jul att boka av sina tider. 

 

Seriespel 

Såhär i slutet av höstterminen ligger våra lag: 

D40  på tredje plats. 

D50 på fjärde plats. 

H45 har det lite tufft på en sjätte plats 

H55 ligger i topp med en andra plats. 

 

 

 

 

Tävlingar 

Sundbybergsspelen har arrangerats med rekordstort 
deltagarantal och där blev det fina framgångar för 
klubben. 

Gunilla P-Wictorin 
vann DS55 

Hannu Saari vann 
HS55 

Jan Rydegran fick ge 
sig i semi i HS60. 

Grattis alla vinnare! 

    

Hannu Saari till väns-
ter 

 

 

 

 

 

 

 

Kansliet har stängt 

Under julhelgen har kansliet stängt 23/12—1/1. 
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Månadens styrelseledamot 

Namn: Carin Blicke Rehle 

Bor/bakgrund: Jag bor i södra Lännersta, Saltsjö-Boo. Gift 
med Magnus, managementkonsult i eget bolag, med 2 
tonårsbarn, varav ett barn (Måns 14 år) tränar tennis 2 
ggr/v.  

Jobbar som Insamlingschef på Hjärt-Lungfonden. Tidigare 
arbetat med marknadsföring och varumärke inom främst 
telekombranschen, men även drivit egen reklambyrå.  

Älskar att resa, åka skidor (såklart, jag är ju uppvuxen i 
Lappland) och dyka på vrak i 
varma vatten. Specialintresse: 
grafisk form. (Har bl.a. tagit 
fram den grafiska formen för 
Edge Tennis Academy).  

Roll i styrelsen: Suppleant  

Tennisbakgrund: Började 
testa tennis för ca 10 år sedan 
på en semesterresa till Rio de 

Janeiro där tennisbanan låg fantastiskt vackert. Träffade 
knappt bollen då.. men sedan har det under åren blivit 
successivt mer träning och nu har jag tagit steget till att 
tävla lite också (SDTK +40 damlag). Har stora utmaningar 
med det mesta inom tennisen haha, backhandvollyen är 
sämst men även träffen, positionen i banan och för låg 
intensitet i fötterna som behöver mycket träning. Liksom 
det mentala fokuset i tävling.. Trots det (eller kanske på 
grund av) älskar jag tennis!!  

Det roligaste med tennis: Att helt glömma allt annat och 
bara fokusera på bollen! Samt den sociala gemenskapen! 

Varför är jag styrelseledamot : Jag hoppas kunna bidra 

till klubbens verksamhet och utveckling.   
 

 

 

Och från oss alla, till er 

alla, en riktigt god jul. 
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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 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: 


