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Renovering av bana 1 och 2 

I veckan när styrelsens representanter skulle inspektera hallre-
noveringen var hallen tom, återigen hade Coronan slagit till och 
nu ska ny arbetskraft hämtas in från landsorten. Men det är 
ändå inte vårt enda problem. Bana 2 är nu helt klar för målning 
men det har visat sig svårt att komma till rätta med underlaget 
på bana 1, trots att vi har Svedborgs som leverantör och den 
erfarenhet de har av att ha lagt överväldigande majoriteten av 
Sveriges inomhusbanor. Det nya skivunderlaget ligger färdigt, 
men det glappar här och där mot underliggande skikt och det 
måste åtgärdas.  Efter nytt möte med leverantören konstatera-
des att vi inte kan öppna i helgen utan räknar med att banorna 
är färdiga för spel under slutet av nästa vecka. 

För den som inte vet kan det vara intressant att veta att hela 
hallen är byggd på en opålad gammal soptipp/sjöbotten.... 

 

Ulf Enander 
Ordförande 

 

Juniorträning+Sommartermin+Sommarläger 

Tennisskolan fortsätter med träning utomhus tills arbetet 
med banorna är klara. 

 

 

 

 

 

 

 
Vi påminner också om att det är sista dagarna nu att an-
mäla till sommartermin och sommarläger. Ni anmäler via 
Matchi som vanligt 

Utebanorna 

Idag påbörjas rustningen av utebanorna. Det stora 
arbetet görs i helgen och sedan välta, vattna, dra 
banan och så välta igen. Till syvende och sista är 
det vädret som bestämmer. Kommer en köld-
knäpp igen har arbetet varit förgäves. 

 

Härligt, eller hur! 

 

Läckage från taket i hallen 

Vi har haft en plåtslagare på plats som har lagd en 
våd av plåt över de områden som läcker värst. Vi 
hoppas att det ska minska läckaget rejält. 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev april 2021 
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Årsmötet 

Den 29 mars hölls det första digitala årsmötet i klub-
bens historia. Knappa 20-talet medlemmar deltog via 
MS Teams. Tekniken fungerade till största delen väl. 
Ordförande Ulf Enander föredrog Verksamhetsbe-
rättelsen om ett år präglat av Coronaviruset. Det har 
medfört en mycket hög beläggning på våra banor. 
Svenska Tennisförbundet arbetar vidare med Färdrikt-
ning 2030. En plan för hur svensk tennis ska verka i 
framtiden. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2021. 
Den inbegriper fortsatt löpande översyn av tak, fasad 
samt underhåll av utebanorna. Vi fortsätter att arran-
gera fler sociala aktiviteter i klubben beroende på hur 
pandemin utvecklas. Juniorverksamheten ska öka 
satsningen på tävlingsteam. 
 
Årsmötet avtackade Birgitta Held Paulie som varit sty-
relseledamot under många år. Även Dennis Rydmark 
avtackades från posten som revisor. 

 

Ny i styrelsen som 
suppleant blev Lud-
vig Knutsson invald 
och vi hälsar honom 
varmt välkommen. 
Han ska få presen-
tera sig närmare i 
nästa medlemsbrev. 

Tack till alla medlemmar! 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla våra fantas-
tiska tennisentusiaster för ert tålamod under banre-
noveringen. Det har tillkommit ett flertal kompli-
kationer som inte fanns på kartan i början vilket med-
fört nya besked med kort varsel. 

Vi hoppas att ni verkligen kommer att uppskatta er 
tennistimme än mer när banorna är klara för spel 
igen. 



   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)  


