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Tennisskolan 

Snart är sommarterminen över. HT21 startar vecka 36. 
Under nästa vecka borde schemat vara på plats. 

Ni som inte vill fortsätta till hösten ska snarast maila en 
uppsägning till kansliet@sdtk.se. 

 

Vuxenträningen 

Startar 30 augusti med samma grupper och tider som 
VT21 om inte ni hört av er om förändring. 

 

Corona-reglementet i hallen 

 Vi återgår till det normala gällande omklädnings-

rum, gym, speltid samt lämning – hämtning  

 Dock gäller att vi inte får vara/samlas på läktaren 

under längre tid och inte vara mer än åtta (8) vid 

varje bord. 

 Vi behåller ”bänkar på båda sidor” och fortsätter 

med att sällskap använder motsatta sidan från de 

som redan är på banan. 

 Vi påminner om individens fortsatta ansvar att 

förhindra smittspridning. 

 Desinfektions-/handspritsflaskor kommer att 

sättas upp vid varje bana. 

 

Veteran-SM 

Spelades i vanlig ordning i klassiska Båstad den 29/7 –7/8. 
Det blev några fina vinster för våra medlemmar. I herrdub-
bel 65 segrade efter fint spel Ulf Enander i par med Anders 
Hultin KLTK, grattis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders till vänster och Ulf till höger. 

 

Det blev fler segrar i herrdubbel. Kenneth Falk spelade 
med meriterade Ronny Båthman, Örebro i HD60. I fina-
len vann de stabilt över det förstaseedade paret Per-
Anders Lindeborg/Christer Lundberg - starkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny till vänster och Kenneth till höger. 
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Även i singel fick vi en framgång genom Martin Sund-
berg HS60 som i finalen tyvärr förlorade mot Christer 
Mattsson KLTK. Bra kämpat Martin! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I Trosa Open lyckades Jonathan Nilsson vinna P14 vil-
ket var kul. I finalen vann han över en duktig kille som 
heter David Gerremo Diedrichs med 6-3, 7-6.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra Jobbat Jonathan! 
 

Ny hemsida 

Vi lanserade i veckan en ny layout av vår hemsida. Vi 
hoppas det ska bli enklare att hitta information för-
stås.  Så fort som möjligt ska nytt, uppdaterat innehåll 
komplettera den information som redan finns där. 

Klubbmästerskap 

Lördag den 22 augusti kl 9 startade klubbmästerskapet 
för seniorer på våra utebanor. Vid bana 4 finns 
spelschema och tider. Det kommer också att läggas på 
hemsidan så snart tekniken tillåter. På vardagarna spe-
las det från kl 17 och på helgerna från kl 9. Den 4-5 sep-
tember spelas de flesta finalerna. 

Kom gärna och heja! 

 

Antal bokningar i Matchi 

Från den 30 augusti utökar vi antalet bokningar som 
varje medlem får ha utestående till 4 stycken. Framför 
allt ska det ge er möjlighet att boka tider med våra duk-
tiga tränare från Edge. Vi ser också över möjligheten att 
via Matchi erbjuda olika träningsblock med tränare un-
der hösten – mer information kommer.  

 

Kanske ändå på gång?!? 

Kommunen ska nu i september fatta beslut om att skrota 
planerna på ishockeyhallar bredvid den planerade nya ten-
nishallen - mer information kommer när läget klarnat kring 
ny detaljplan. 



   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 
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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)  


