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Utökat gruppspel samt gruppspel på dagtid  
SDTK vill förbättra gemenskapen och klubbkänslan i vår 
tennisklubb – och främja att vi som medlemmar umgås, 
lär känna fler medlemmar i klubben samtidigt som vi 
spelar och utvecklar vår tennis under trevliga former. Ett 
steg på vägen är att utöka gruppspelet i klubben med 
fler spelare där alla nivåer är varmt välkomna och vi hop-
pas få en mix av damer, juniorer och herrar. 

Nya damer är särskilt välkomna och kommer att ha före-
träde till de nya platserna! 

Som den moderna klubb SDTK har ambitionen att vara är 
förhoppningen att gruppspelet ska vara mixat, utan kön-
sindelning i dam- eller herrgrupper.  

Nyhet - gruppspel på dagtid! 
För medlemmar som har möjlighet att spela gruppspel 
dagtid kommer ett separat daggruppspel att startas. Det 
kommer fungera likadant som kvällsgruppspelet, med 
ett par skillnader. Matcherna kommer schemaläggas på 
vardagar (oftast måndagar) kl. 10-15 

All information samt anmälan till gruppspelet ska göras 
på Matchi (webversionen, appen fungerar inte). 

 

Juniorer—Tävlingsresultat 

Sdtk´s tävlingsjuniorer gör re-
sultat!  

Movits Hallén 

Vinst 16A Huddinge 
Vinst 16A Åkersberga 
Vinst 15A Norrtälje 

Lisa Hallén 

Vinst 12B Åkersberga 
Semi 12B Eskilstuna 

Mathilda Giers—Semi 12A Näsby-
park 

William Giers—Vinst HS Nynäshamn 

Melwin Giers—Vinst 12B Sö-
dertälje 

Filip Möllsten 

Final 12A Värnamo 

Vinst 14C Värnamo 

Benjamin Löfvenberg—Final 
12B Huddinge 

Axel Haesert—Vinst 12C Val-
lentuna 

Jonathan Nilsson—Vinst 14A Kalmar 

Victor Sjöström 

Håller sin seedning i 
18A Båstad Corem 
Open. Förlorade tight 
mot andra-seedade i 
tredje. 

Det har lossnat för 
Victor på ITF-sidan 
som nu skrapat ihop 
många poäng. Han 
kvalade in i Värnamo, Grade 3 och tog sig till andra 
omgången. Det blev även en kvartsfinal i dubbel. 
Victor är nu rankad 1496 i världen på juniorsidan 

Axel Edström 

Spelar en ITF i Danmark i skrivande stund. Han 
vann första omgången. Vinst i andra ger poäng. 
Axel är för närvarande rankad 1963 vilket är grymt 
bra! 

Grattis alla fantastiska tävlingsspelare! 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev juni 2022 



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

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb inbjuder alla medlem-
mar att delta i 2022 års klubbmästerskap som spe-
las 21 augusti – 11 september 

Tid 
Start måndagen 21 augusti och stor final-
helg planerad till 10-11 september. Vi spe-
lar vardagar från 15:00 och helger från 
07:30. 

Plats 
Gamla Alléns grusbanor, bana 4 och 5. 

Klasser: 
Damsingel: öppen för alla  
Damdubbel: öppen för alla 
Herrsingel: öppen för alla 
Herrdubbel: öppen för alla 
Mixed dubbel öppen för alla 

Vi vill att så många som möjligt anmäler sig, även om 
man inte har spelat så mycket matcher eller är osäker på 
sin spelstyrka. Testa att anmäla dig, det blir kul! 
Lottningen kommer göras med hänsyn till spelstyrka/
seedning för att få så jämna och roliga matcher som möj-
ligt. 
Spelform 
Bäst av tre, korta set – först till sex game vinner setet. 
Avgörande set spelas i matchtiebreak, först till tio poäng. 
Bollar 
Spelarna håller själva med bollar. 
Klubben står för bollar i finalerna. 
Anmälningsavgift 
För singelklasserna 170:- och dubbelklasserna 220:- per 
par. 
Vi hoppas snart ha Tournament Planner Up and running. 
Har ni inte licens så ordna gärna det via TP. Det finns 
gratislicenser för motionärer. https://
svtf.tournamentsoftware.com/user?ReturnUrl=%
2Fmemberships 
Anmälan 
Anmälan görs senast söndagen 7 augusti kl 20:00 
förhoppningsvis i Tournament Planner  

Har man förbehåll måste det anges i anmälan -
tävlingsledningen ska försöka tillgodose ev. önskemål 
i möjligaste mån. 
Spelschema / lottning 
Skickas ut på mail torsdag 11 augusti, ambitionen är att 
ett uppdaterat spelschema och resultat ska finnas till-

gängligt digitalt (https://
svtf.tournamentsoftware.com)  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra 

och mixa klasserna vid för få anmälning-
ar. 
Tävlingsledare: Roine Lindvall  
roine.lindvall@gmail.com & Ludvig Knut-
son ludvigknutsson@gmail.com 

Varmt välkomna till KM önskar styrelsen!  
 
Avslutning damdubbel 
Den 14 juni anordnade  klubbens dam-
dubbel sin första ordentliga sommarav-
slutning sedan 2019. Det firades med 
spelformen "Americano" samt mat o 

mingel invid plan. För den som inte provat går 
Americano till så där varje match spelas om 16 po-
äng (alla servar 4 gånger). Det blir flera kortare 
matchen. Varje boll får stor 
vikt. Damerna spelade i 2 
timmar och den som samlat 
flest poäng vinner. Denna 
gång blev det Margareta 
von Koch (vänster i bild) 
som ganska överlägset tog 
hem segern. 
 
Seriespel ute 2022 
Uteserien avslutas denna 
helg. 
Herrar A leder och har 
chans att vinna div 3 inför 
sista matchen i helgen. 
Herrar 45 vann div 2 C och spelar då i div 1 nästa 
sommar. 
Herrar 55 hoppas hålla sig kvar i div 1 efter en ska-
dedrabbad säsong. Sista match mot Lidingö på lör-
dag. 
Damer 45 slutade på 4e plats i div 1. 

Bra kämpat! 
 
Sommaruppehåll 
Kansliet kommer att vara 
stängt från den 4/7 till 5/8. Vi 
önskar er alla en riktigt skön 
sommar. 
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   Klubbens styrelse 

Ordförande Ulf Enander 

V ordf/kassör Anders Öhman 

Ledamot Kenneth Falk 

Ledamot Tomas Köhlberg 

Ledamot Ann-Sofie Sternås 

Ledamot Max Larsvall 

Ledamot Roine Lindvall 

Suppleant Ludvig Knutsson 

Suppleant Martin Lindgren 

Suppleant Carina Lindblom  

Suppleant Patrik Löfvenberg 

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)  


