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Strategimöte
Under hela gårdagen satt styrelsen i strategimöte för att planera för en ny hall.
Fortfarande är naturligtvis osäkerheten stor. Det är först när detaljplanen är ute på
remiss som vi får veta om och när bygget kan bli av. Men det är med stor entusiasm
som vi nu sätter igång detta digra arbete som kommer att pågå de närmaste åren.
Vi inventerar också vilka kompetenser vi behöver knyta till oss – byggtekniskt
kunnande, juridisk kompetens, finansiering – ja, det finns en del att bita i. Har du
tips?

Rapport från tävlingskommittén
Ett nytt år är i antågande för våra tävlingsspelare från Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb.
Då tävlingsgruppen för juniorer nu vuxit till 17 personer kan vi förvänta oss mycket
aktivitet framöver runt om i tennishallarna i Stockholm med omnejd. Vad gäller våra
duktiga veteraner fortsätter de med framgångsrika resultat både nationellt och
internationellt!

På bilden syns vår tränare
Fredrik Oscarsson med
tävlingsjuniorerna Axel
Edström, Bruno Blomqvist och
Jacob Löhr samt ATPspelaren Jarkko Nieminen,
under ett besök på If
Stockholm Open i höstas.

Juniorer
Till Salk Open, som är en av världens största juniorturneringar, kunde vi förvänta
oss att våra tävlingsspelare anmäler sig. På så sätt får de rutin att möta både
svenska och utländska spelare. Men endast fem deltog från SDTK. Fler borde vilja
mäta sig med Sverigeeliten. Vi hoppas på bättre insatser framöver.

Järfälla Open 2016
Från Saltsjö-Duvnäs var det åtta anmälda spelare som kom till start. Några vinster
rapporterades som att Sofia Persson och Isac Hjärne vann några matcher i sin
klass. Good!
Veteraner
I början av januari spelades traditionsenligt VRM ute i Gustavsberg med
traditionsenliga semlor!!!
Klubben hade fina framgångar:
 DD 50 Ann-Sofie Sternås/Gunilla P-Wictorin: GULD!!
 DS 50 Ann-Sofie Sternås förlust i final: SILVER!
 HD 50 Henrik Klofsten i par med Peo Persson, Gustavsberg: GULD!
 HD 55 Stefan Söderlund i par med Anders Almqvist, Lidingö: SILVER!
 MD 60/65 Robert Stig i par med Gunilla Berg, Salk: SILVER!
 HS 55 Kenneth Falk & Jan Rydegran: BRONS! (efter att lämnat w.o. i semi
pga seriespel i Örebro)
 DS 50 Gunilla P-Wictorin och Beate Tellberg: BRONS! Fina insatser!
Farsta Veteran 2016
Kenneth Falk segrade i HS 55 efter fyra fint genomförda matcher, grattis!
Robert Stig är tillbaka efter ett skadeuppehåll på tio månader, förlorade i finalen H
65, härligt Rob!!
Beate Tellberg och Mona Dahlström spelade sig till fina kvartsfinaler.

Här ser vi segraren Kenneth
Falk och finalisten Robert Stig.

Villnius Cup
Vår ordförande Ulf Enander provade på internationell tennis på högsta nivå i
Litauen och en Grade 1-turnering. Och som han spelade!! En finalplats blev
belöningen efter grym tennis, dock med förlust i finalen mot en fransman!!
Tävlingskommittén

Rapport från juniorkommittén
Terminen har rivstartat. Under våren kommer träningen att intensifieras och det blir
fler aktiviteter och läger än tidigare. William Wale är ny juniortränare. Nu finns också
en fast telefontid: onsdagar kl. 11-12.
Den nya juniorkommittén består av Joakim Alvetoft, Tomas Köhlberg från styrelsen
och föräldrarna Mimmi Edström, Caroline Klingberg och Cecilia Wikner.
Sportlovsläger: 29/2 – 3/3 – omedelbar anmälan!
Påsklovsläger: 6-8/4

Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig tennisvår

