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Junior-KM 
Nästa vecka spelas junior -KM i hallen. All junior-
träning är slut för terminen  
Åldersklasser: 

1. Flick/pojksingel födda -15 och yngre  
Start: måndag 19 december kl. 16.00-18.00. 

2. Flick/pojksingel födda -13, -14 Start: måndag 19 
december kl. 15.00.  

3. Flick/pojksingel födda -11, -12 
Start: tisdag 20 december från kl. 15.00 round-Robin.  

4. Flick/pojksingel födda -09 till -10 (utslagningstävling). 
Start: onsdag 21 - torsdag 22 december från kl. 15.00.  

5. Flick/pojksingel födda -04- 08 (utslagstävling).  
Start: torsdag 22 december från kl. 16.00. . 

 

Kom och heja! 

 

 

Paratennis—SM 
Arrangerades av Stora Wäsby tk den 2-4 december. 57 
spelare var anmälda varav 28 i rullstol. Erik Prusakiewicz 
från Saltsjö-Duvnäs tk deltog i stående singel och dubbel 
för intelligensnedsatta. Utan att förlora ett game vann 
han singelklassen. I dubbel förlorade han och dubbel-
partner 
Johan 
Laan, Solna  
tk finalen 
och eröv-
rade där-
med ett 
silver. 

Grattis 
killar! 

 

Nya hallen 
Vi avvaktar fortfarande besked om dagvattenutredning-
en. Sedan det blivit översvämningar på några orter, bl a 
Gävle så har större fokus lagts på vattenavrinning.  

 

Nya vuxengrupper 
I januari planerar vi att lägga till en drop-in träning för 
damer på fredagar kl 7-8. Aktiviteten anmäls i Matchi 
inför varje träningstillfälle.  

Välkomna! 

 

 

 

 

Kansliet i jul 
 
Från och med 23/12 t o m den 2/1 är kansliet 
stängt över jul.  
 

En riktigt God Jul till er alla! 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev december 2022 
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Uppsägning av plats 

Innan året är slut måste du säga upp din plats om du inte vill 
fortsätta VT -23. 

Platsen är bindande vilket innebär att du måste betala hela 
terminsavgiften om inte meddelar oss i tid. Deadline 30/12 

 

Nya kurser  

 
Vuxenträning för nya: 

Efterfrågan är stor och vi har glädjande många nya medlem-
mar som vill gruppträna. Vi startar upp två kurser för nya 
spelare med Fredrik som tränare. 

Fredagar kl 12-13 och 13-14 

 
Är du intresserad kontaktar du Gunilla på:  
kansliet@sdtk.se 

 
Drop in för tjejer: 

Adrian erbjuder drop-in för tjejer fredagar kl 7-8 fr o m v. 2. 
Vi återkommer med mer information när det närmar sig. Vi 
utlovar ett roligt, fartfyllt pass J 

 

Tävlingsgrupp 

Vi har nu 50 barn och ungdomar som tävlar för SDTK. Vill du 
växla upp, träna mer och börja tävla, kontakta Fredrik:  
fredrik@edgetennis.se 

 

Teamet tackar för den gångna säsongen 

och önskar dig GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!  

Information från tränarteamet 

 

Hej ! 

 

Vi har haft en av de bästa säsongerna på väldigt länge! Vi ser 
ett fantastiskt engagemang på banorna, junior som vuxen 
strötidsbokar och tränar betydligt oftare, väldigt många re-
presenterar Sdtk ute på tävlingar. 

Terminens sista vecka ligger bakom oss, men än är det inte 
riktigt slut... Nu i  veckan spelas Junior-KM i hallen. Inte 
mindre än 70 anmälda juniorer tar upp kampen om att bli 
klubbmästare, kom gärna ner till hallen och titta på fin tennis! 

Vi erbjuder träningsmöjligheter under ledigheten samt in-
formation angående kommande säsong, läs mer nedan: 
 

Privattimmar under ledigheten 

Kontakta den tränare du vill ta lektion med. Kom överens om 
dag och tid. Du som kund bokar banan. 

kennethtfalk@gmail.com 

fredrik@edgetennis.se 

joakim@edgetennis.se 

 
26/12: Kenneth 

27-29/12: Fredrik, Jocke 

4-5/1: Fredrik, Jocke 

 

Uppstart och VT/Sommar 2023 

Säsongsstart: v 2 (9/1) 
Sportlov: v 9. (ingår i terminen) 
Påsklov: v 15 (läger erbjuds) 
Säsongsavslut: v 17 (29/4) 
Sommarsäsong: v 18-23, 32-34 
Junior KM: v. 24 

 

Träningsnärvaro 

På vissa håll är det lite för låg närvaro för att vi ska god-
känna deltagande. Det gäller både junior- och vuxenträ-
ningen. Vi kommer att kontakta de spelare som har för 
låg närvaro. 
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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  

PRIS: 1 895kr  

 


