
Kvalitet                                           Glädje                                               Rent Spel Kvalitet                            Glädje                                Rent Spel         Kvalitet                           Glädje                                  Rent Spel 

Årsmöte 

Ni kallas härmed till årsmöte som kommer att hållas den 
28 mars kl 19. Skriv in redan nu i er kalender. Mer in-
formation kommer. 
 

Bokningsregler 

Återigen behöver vi påminna om att varje medlem endast 
får boka 1 (en) timme per dag. Dessvärre så stöder inte 
Matchi det beslutet men det är på gång. Vi ber er att re-
spektera detta så att så många med-
lemmar som möjligt får chans att 
spela i hallen. 

 

Hallprojektet 

Har nu något som liknar en tidsplan vilket känns hopp-
fullt. Vi återkommer med information så snart kommu-
nen fattat beslut ang detaljplan. 
 

Seriespelet 

Har tagit fart igen efter juluppehållet. D45 ligger 3a i div 2B, 

H45 ligger precis över nedflyttningsstrecket, dvs på 4e 

plats, i div 1B och H55 håller en tredjeplats i div 1A efter två 

oavgjorda och två vunna möten. Datum och tider för alla 

hemmamatcher finns på hemsidan. 

 

Juniorverksamhet 
 
Tävlingar 
Nationellt har alla tävlingar varit inställda 
sedan december. Vi har några internation-
ella resultat att rapportera. 

Victor Sjöström  

har under januari spelat två ITF-
turneringar i Bosnien och Slovenien. Totalt 
tre bra matchvinster men tyvärr ingen 

plats i huvudturneringen den här gången.  Det blev 
som bäst en kvalfinal i Slovenien. Nära, nära…! 

 

Axel Edström  

Även Axel spelade en ITF tävling, 
närmare bestämt i Stavanger. Axel 
kom hem med en vinst, men tyvärr 
förlust i andra kvalmatchen. 

 

 

 

Matchträning på jullovet 

Under jullovet genomförde flera familjer ett eget 
event med matchträning för deras barn. Det blev tre 
timmars matchträning på två banor. Otroligt effektivt 
och roligt! Mer, 
mer, mer säger vi i 
tränarteamet…! 

Eventarrangör: 
Fam Lindberg & 
Börjesson 

Deltagare: Sven 
Börjesson,  Theo 
Wennmalm, Au-
gust Lindgren, Charles Kranberg och Hugo Gavel. 
 

Sportlovet 

Alla juniorer—kom ihåg att anmäla dig till sportlovs-
träningen. Träningen ingår i terminsplaneringen men 
du måste meddela Adrian om du avser att delta; adri-
an@edgetennis.se 

 

Covid-pandemin 

Äntligen kan vi öppna hallen då nästan alla re-
striktioner slopas den 9e februari. Fortfarande gäller 
att om du är sjuk med symptom som kan vara Covid-
19, stanna hemma och undvik nära kontakt med 
andra människor. 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev januari 2022 
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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 Ernst von Olnhausen 

Suppleant Carin Blicke  

Suppleant Roine Lindvall 

Suppleant Ludvig Knutsson 

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, dämpare mm. 

Tel: 0736 - 400 437 

Swish: 123 103 06 

42   

Kansliets öppettider: 

Årskalender med tre säsonger: 
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En makalös manick! 

Träna din topspin med TopspinPro. 

Beställ via: www.houseofbontin.se  

och uppge koden Gunilla  

för att få rabatten (200:-) 

PRIS: 1 495kr  

(ORD. PRIS: 1 695kr)  


