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Var rädd om våra fina utebanor
Nu är utebanorna öppna för spel och de är osedvanligt bra i år. Men för att de skall
fortsätta att vara bra gäller:






Absolut förbud att beträda banorna i annat än tennisskor
Serveträna inte på ett och samma ställe. Då blir det gropar som vi inte kan
reparera. Var därför rädd om banan och byt plats.
Efter spel, dra hela banan
Använd ditt sunda förnuft 
Lämna banan så som du själv vill kliva in på den

Sen måste du betala för din speltimme. En självklarhet för de flesta men tyvärr inte
för alla.
Den automatiska bevattningen är just nu ur funktion men skall repareras.

Rapport från tävlingskommittén mars 2016
Axel Edström
Axel, som är elva år, är en av våra härliga tennisungdomar som tränar och tävlar för
Team Tävlingsgruppen och har fått fina framgångar den senaste tiden. I Huddinge
Indoor Open gick han fram som en ångvält och vann samtliga fem matcher och
titeln!!!
Finalspelarna i SEB
Next Generation
Axel Edström, tredje
från vänster.

I SEB Next Generation 2016, ”Kalle Anka Cup”, för region Stockholm i konkurrens
med 60 spelare kom Axel på fjärde plats!! Föll med minsta möjliga marginal om en
slutspelsplats i Båstad med 2-6, 6-2, 10-7. Well done, Axel! Nu kör vi vidare!

Huddinge Indoor Open 2016
SDTK hade många juniorer anmälda och vi nådde bra resultat.
FS 14: Sofia Persson fortsätter sin utveckling framåt och tog en semifinalplats.
PS 16: Isak Hjärne fortsätter också sin resa uppåt med en bra kvartsfinalplats.
PS 14: Sixten Nyström tog sig, med bra spel, till kvartsfinal.
Serielag ute 2016
Nu under våren tampas lagen D 50, H 45 och H 55 i Allsvenska uteserien. Lycka till!
Grustennis
Maj 2016 har startat med fantastiskt väder och fantastiska är också våra grusbanor
vid Gamla Allén. Det är där du skall lägga grunden innan det är dags att anmäla dig
till en tävling eller helt enkelt bara utmana din tenniskompis på en grusmatch.
Grustennis är absolut det bästa och trevligaste sättet att möta vår och sommar på!
Tack tränarteamet
Jag vill rikta ett stort TACK till våra duktiga och väldigt engagerade tränare som fått
fart på tävlingsaktiviteterna för våra juniorer, med fina resultat som följd.
Dra tillbaka racketen, se på bollen och rör på fötterna, hälsar Kenneth Falk

Ny lagledare
Martin Persson har varit en förtjänstfull lagledare för herrlaget i många år men nu är
det dags för någon annan att ta över. Det blir Henrik Klofsten som tar den bollen.

Mittband och nät i hallen
Nu har Gunilla satt upp nya mittband och snart byter hon också ut de söndriga
näten. Snubbla inte på dem!
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