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Höstpris på utebanorna  
Vi stänger utebanorna den 8 oktober. Till dess betalar ni 
70:-/tim på bana 4 och 5. Ni behöver vara extra upp-
märksamma på om banan är för mjuk för spela. Då 
måste ni avstå. 

 

Klubbmästerskap 2022 
Årets klubbmästerskap mönstrade 63 spelare i fem olika 
klasser. Många spännande matcher spelades och det var 
fantastiskt kul att se våra tävlingsjuniorer delta med 
framgång. Finalspelare var: 

Herrsingel: Victor Sjöström—Karl 
Enander: 6-4 6-
0 

 

Damsingel: 
Margareta von 
Koch—Lisa Hal-
lén 6-1 2-6 10-7 

 

 

Herrdubbel: Karl och Ulf Enan-
der—Patrik Möllsten/Patrik 
Löfvenberg 6-4 6-4 

 

 

 

Mixeddubbel: Cecilia/Roine Lind-
vall—Karin Hoby Sjögren/Per Sjö-
gren 6-1 6-1 

 

 

 

Damdubbel: Margareta von 
Koch/Cecilia Killander—
Cecilia Lindvall/Carin Blicke 
Rehle 6-2 6-5. 

Grattis alla klubbmäs-
tare! 

 

Tävlingsresultat för juniorerna 
I McDonald Cup i Täby 
nådde Olivia Kämpe final 
i FS13B där hon 
dessvärre fick det tufft 
mot Ingrid Holst. Bra 
Jobbat Olivia! 

Grattis alla fantastiska 
tävlingsspelare! 

 

 

 

Tävlingsresultat från Veteran-SM i Båstad 
Guld HD 60 Kenneth Falk/ Ronnie Båthman Örebro 

 

 

Silver HS 60 Martin Sund-
berg 

Silver HD 55 Henrik Klofs-
ten/Peo Persson Gustavs-
berg 

Silver MD 55 Henrik Klofs-
ten/Madelena Sekkenes 
Salk 

Silver MD 60 Kenneth 
Falk/ChristinaWindahl 
Järfälla 

Bra jobbat alla veteraner! 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 
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Bokningsgränser 
Då har vi ändrat igen. Nu 
har vi återgått till att varje 
medlem får ha endast en 
bokning/dag och två aktiva 
bokningar totalt. 

 

Nuläge nya hallen 

Många gånger har vi trott att vi varit nära detaljplanebeslut för 
vår nya hall, men något har alltid dykt upp; orkidéer, hack-
spettar, dagvatten, hockeyhallar mm. 

Men nu tror vi oss hyfsat nära beslut igen, men ingen ska tro 
att kommunens beslutsvägar är raka eller snabba. 

Som vi berättat om tidigare har vi varit igenom granskningsfa-
sen och nästa steg är nu att lämna in slutgiltigt underlag för 
beslut om ny detaljplan för området. Detta görs av kommu-
nens tjänstemän och beslut tas i kommunledningen. Tidplan 
för beslutet är oktober/november. 

 

Det som än så länge saknas i underlaget är dagvattenlösningen 
vilken också ska godkännas av Länsstyrelsen. Till saken hör att 
just dagvattnet är en av stötestenarna för utbyggnad av Nacka 
totalt sett. Vi väntar nu på kommunens beslut i dagvattenfrå-
gan. 

I och med hög personalomsättning på kommunen brottas vi 
också med en viss avsaknad av kontinuitet på tjänstemannasi-
dan, vilket leder till fördröjningar. 

Som ni säkert är medvetna om har också de yttre ekonomiska 
förutsättningarna för projektet förändrats en hel del senaste 
halvåret; höjd ränta och ökade byggkostnader. 

Vi har gått igenom en kalkyleringsprocess och ska så snart dag-
vattenfrågan är löst börja arbeta mer detaljerat med finansie-
ringslösningar. 

Det här är en process som pendlat mellan himmel och 
helvete, men vi ger oss inte. Till de himmelska höjderna 
hör utformningen av vår hall som till 80% är klar. Vi tyck-
er själva att det blir en av Sveriges absolut bästa hallar. 
En digital åktur genom hallen visas nu på TV-skärmen i 
entrén och snart på hemsidan! 

Vänliga hälsningar  

Styrelsen 

 

 

 
 



   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  

PRIS: 1 895kr  

 


