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Covid 19 

Så himla tråkigt men när hallen öppnade igen efter banre-

noveringen kändes det som att Corona-reglerna plötsligt 

var bortglömda. Därför kommer de nu i repris. 

 Du gå in i hallen och tar av dig skorna. 

 Kommer du tidigare än fem i heltimme så fortsätter 
du upp på läktaren för att byta om. 

 Har du mindre än fem minuter innan din speltid så 
fortsätt in på den bana du bokat. Gå till den sida av 
banan där föregående spelare inte har sina saker 
och byt om. 

 När du spelat din timme och klockan är fem i hel-
timme så samlar du dina bollar och klär på dig på 
den sida du har dina saker. 

 Gå ut från banan senast fem minuter efter hel-
timme, hoppa i skorna och lämna hallen. 

 För gruppspel gäller också: inbollning 5 min 
(heltimme till fem min över) och matchspeltid 50 
min (fem min över till fem min i heltimme).  

Vi påminner om allas ansvar att följa FHM:s råd och re-
kommendationer – tänk speciellt på att hålla avstånd och 
stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll känner sig 
minsta sjuk.  

 

Sommartermin 

Sommarterminen är nu igång för fullt. Har du anmält ditt 
barn men inte ”hört något”, kontakta 
adrian@edgetennis.se. 

 

Tävlingar och seriespel 

Det är fortfarande inte bestämt hur det blir med tävlan-
det i sommar. Den 1 juni får vi nya besked från Svenska 
Tennisförbundet. Vi håller tummarna! 

Utebanorna 

Är som tidigare meddelat öppna. Vi påminner 
igen om vikten av att ta hand om dem så att de 
håller hela sommaren. Vattna efter varje timme 
när solen ligger på. Joggingskor som river upp gru-
set vill vi inte se på er som spelar. Behöver något 
åtgärdas, kontakta kansliet@sdtk.se. 

Denna vecka sätter vi igång med att göra ett 
trädäck vid bana 5. Om ni undrar vad som hän-
der? 

Från och med 1 juni höjer vi priserna på uteba-
norna till 135:-/tim. 

Eftersom trycket på våra banor är fortsatt högt så 
har beslutat fattats att varje medlem endast får 
boka en timme ute och en timme inne/dag. Ni får 
alltså inte boka två timmar efter varandra på ba-
norna. 

 

Ny styrelsemedlem 

Namn: Ludvig Knutsson  
Bor/bakgrund: Saltsjö-Duvnäs 
Roll i styrelsen: Suppleant 
Tennisbakgrund: Glad amatör, Började för 3 år 
sedan. Meriter: Vinst i Fårö 
Open och B-Final i KM. 
Det roligaste med tennis? 
Kombinationen av teknik, 
kondition och styrka men 
framförallt det sociala sam-
spelet med den man spelar 
med eller emot. Beronde-
framkallande! 
Varför är du styrelseledamot?: Bidra med idéer och 
arbete som förbättrar vår klubbverksamhet på kort och 
lång sikt.  

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev maj 2021 



   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 Ernstvon 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)  


