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Junior-KM 
Veckan innan jul spelades junior -KM i hallen. Härligt 
fokuserade ungdomar gjorde upp om segrarna. Här 
ser ni finalparen i varje klass:  

 
Till vänster: Pojkar/flickor 09-10 Filip Möllsten runner-
up och vinnaren Ida Sunna.  
Därefter vinnare i 04-08 klassen Maja Olsson och run-
ner up Sam Shirazi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkar/flickor 13-14 
Anton Smedberg (till 
höger) vann finalen 
6-3 mot Winston 
Aspelin . 

 

 

 

 

Pojkar/flickor  -15 och yngre vanns av Axel Qviberg 
andra från vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkar/flickor 11-12 segrare Axel Haesert med runner-
up John Wahlström till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grattis till alla vinnare! 

 

 

 

SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB 

Medlemsbrev januari 2023 
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Bollmaskin  
Efter ett antal mailutbyten med Matchi så har vi nu 
en lösning som vi tror ska fungera. I Matchi så kom-
mer ni att se fler banor än vanligt. Vil l ni boka boll-
maskinen till bana 1 eller 2 så väljer t ex  Bana 1 + 
bollmaskin och i det högre banpriset ingår förstås 
bollmaskinen. En manual ligger bland bollarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollmaskinen är låst 
med kedja och häng-
lås. Nyckeln till häng-
låset finns i ett nyck-
elhus till vänster på 
bollmaskinens bås. 
För aktuell kod till 
nyckelhuset mailar 
du kansliet@sdtk.se. 
Koden kommer att 
bytas då och då.  

Elanslutning finns 
under skynkena vid 
bortre väggen.  

 

Kom ihåg att det tar en stund att plocka upp bollar 
och att ställa tillbaka maskinen. Det ska vara gjort 
när det är dags för nästa medlem att spela.  

 

Annars—kör så det ryker!  
 

Från damkommittén får vi följande rapport: 

Dinas cup 

Efter några års uppehåll spelades i tisdags (24/1) damernas 
interna tävling ”Dinas Cup”. 

Det är en årlig damdubbelturnering som instiftades av Dina 
Zetterberg för ett antal år sedan. Tävlingen är en fortsättning 
på tidigare Korlén cupen som spelats sedan 80-talet.  

Årets vinnande par blev Barbara Canlon och Carolina Åberg 
som vann över  Birgitta Brännstam  och Lissi Kärre i ett 
rafflande  tiebreak. 

Det blev en trevlig kväll 
med  roliga matcher samt 
trevligt mingel på läkta-
ren.   

 

Barbara till vänster samt 
Carolina 

 
 

 

Motionscyklar  
Våra uppvärmningscyklar lever ett tufft liv och har 
nu gjort sitt. Har du en cykel som fungerar men som 
inte används så tar vi gärna emot den. Hör av dig till  
kansliet så kommer vi och hämtar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   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 
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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  

PRIS: 1 895kr  

 


