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Juletid 

Nu är vi snart inne i julledigheten, härligt! Vi vill påminna 
alla er som har kontraktstider att boka av dem om ni åker 
bort. 

Även vår regel att varje medlem endast får boka en tid per 
dag behöver vi påminna om. Tanken är förstås att så många 
medlemmar som möjligt ska ha chans att spela. 

 

Tennisskolan 

Nu är vi inne sista träningsveckan, både för juniorer och 
vuxna. Tack för en kul termin!  
Uppsägningar mailas till kansliet@sdtk.se snarast.  
10e januari startar VT22. 

 

Lamporna lyser men ingen på banan? 

Skicka gärna en rad till kansliet så tar vi kontakt med den 
som bokat bana. Är den en kontraktstid och detta uppre-
pas tre gånger så går tiden vidare till en medlem på kö-
listan. 

 

Junior-KM 

Ca 50 spelare har anmält sig till 
KM som spelas måndag—onsdag 
i nästa vecka: 
Måndag kl 15 tävlar de som är 
födda 2012-2013. 
Måndag kl 17-18 tävlar de som är 
födda 2014 
Tisdag kl 15 tävlar de som är födda 2010-2011 samt 
2008-2009 
Onsdag kl 15 tävlar de som är födda 2006-2007. 
Onsdag kl 16 startar de som är födda 2003-2005. 

Kom gärna förbi och heja! 

 

Tävlingsresultat 

Victor Sjöström tog en andraplats i Lidingö Herrsingel 

21A. I Västerhaninges Vintertour var han i kvalfinal. 

Grattis Victor! 

Axel Edström har vässat formen på varmare bredd-

grader under några veckor. Det var nära att han fick 

några fler ITF-poäng när han nådde en lokal ITF-

kvalfinal. 

Bra jobbat Axel! 

 

Helenius SALK Open 2022 

Under julhelgen arrangeras en av norra Europas 
största juniortävlingar i SALK-hallen. SDTK har åtta 
anmälda spelare. Vill du se riktigt bra tennis så besök 
SALK. Tävlingen startar den 26 december. 
 

Covid-pandemin 

Från oss alla, till er alla: håll avstånd, kom 

inte till hallen om du är det minsta sjuk, tvätta hän-
derna, använd handsprit som finns vid varje bana. 
Då kanske vi kan hålla i gång verksamheten så opå-
verkad som möjligt över jul- och nyårshelgerna.  
 
 

Juluppehåll 

Kansliet och shopen kommer att ha stängt den 
23/12– 3/1. Styrelsen och kanslisten önskar er en 
fantastisk julhelg. 

 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev december 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 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)  


