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Kommer du att spela i sommar?
Kansliet är stängt under perioden 29/6 – 8/8 med undantag av vecka 30, 25-29/7, då det är
öppet. Under semesterperioden går det inte att fylla på medlemskontot. Om du vill vara
garanterad att kunna boka måste du sätta in pengar senast den 23/6.
Det är upp till varje medlem att se till att det finns medel på kontot. Du kan inte ringa till
Gunilla för påfyllning under semesterstängningen, men väl till en klubbkamrat.

Färdigspelat?
Vill du säga upp ditt abonnemang, plats i gruppspel, vuxenträning eller en juniorplats inför
hösten, ber vi dig skicka in uppsägningen senast i nästa vecka.

Rapport från tävlingskommittén juni 2016
Som alltid är maj och juni intensiva perioder för tävlingsspelarna, så även 2016. Finfina
resultat från våra tävlingsjuniorer kommer här:
Näsbypark Audi Junior Trophy 2016
Fin semifinalplats för Sofia Persson i FS 14. Sofia förlorade jämnt mot slutsegraren. Bra Sofia!
SLTK Clay Open Saltsjöbaden 2016
Axel Edström imponerar mer och mer som tävlingsspelare och han stod som slutsegrare i PS
11 efter hela fem raka vinster med övertygande siffror. Fortsätt så Axel!
Övriga framgångar i Clay Open var Sofia Persson kvartsfinal FS 15, Sixten Nyströms semi PS
13 och Viktor Sjöströms kvart PS 13. Den äldre junioren Tomas Köhlberg slet till sig en semifinalplats i Veteranklassen H 40 - bra gnuggat Tomas!
Åkersberga Sommar Spel 2016
En strålande finalplats blev det för Tom Wikner, PS 13. Vilken framgång Tom!
Näsbypark Audi Mini Junior Trophy 2016
Fler framgångar….. en fantastisk finalplats för Viktor Sjöström, PS 12!
Huddinge Outdoor 2016
Och äntligen fick Celina Jakob belöning för sitt slit på alla träningar och tävlingar! Celina gick
ända till semifinal i FS 14. Det kändes nog fantastiskt bra, eller hur Celina?
SDTK:s värdegrund
 Kvalitet: hög kompetens i alla led, god standard på anläggningen och gedigen ekonomi
 Glädje: det skall vara roligt att spela, träna och utvecklas
 Rent spel: en Duvnässpelare fuskar aldrig och gör alltid sitt bästa, är alltid en god kamrat, junior såväl
som senior och beter sig trevligt mot klubbmedlemmar, tränare, domare och motståndare

Det börjar röra på sig i resultatväg för våra tävlingsjuniorer kan man lugnt påstå!!
Förmodligen på grund av hårt arbete från spelarna och inte minst av vår tränarstab med
skickliga tränare, grattis alla!!
Veterantennis
D 50 är klara för SM-slutspel men för H 55 var det stolpe ut denna våromgång. Men vi
kommer igen. Herrar 45 hade det tufft i Div 3 och hamnade i de nedre regionerna…
Huddinge Veteran
Där tog Gunilla P-Wictorin hem segern i D50 genom 3 matchvinster.
Stockholmsserien
Igår, torsdagen den 16/6, spelades Stockholmsserien D 40 hos SDTK. På grund av regn måste
spelet tyvärr flyttas in men SDTK slog Lidingö i den ena singeln och i dubbeln. Carin BlickeRehle kämpade väl med förlorade 2-6, 3-6. Karin Hoby gjorde en fantastisk upphämtning och
vann 7-5, 3-6, 11-9 och sedan stormade Caroline Rennerfelt Lindahl och Elin Rennerfelt fram
och sopade banan med 6-1, 6-0. Grattis alla!

Stående längst till vänster: Elin
Rennerfelt, bredvid henne
Karin Hoby och därefter Carin
Blicke-Rehle. Bakom kameran
Caroline Rennerfelt Lindahl.

KM
Vi kommer att arrangera ett traditionellt KM för våra medlemmar med start i mitten av
augusti. Mer information och inbjudan kommer framöver.
Gruspokalen 2016
Klubbmatchen mellan Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb och Gustavsbergs TK kommer att gå av
stapeln lördagen den 27 augusti på Gamla Allén.
Tennishälsningar från Kenneth Falk
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Damdubbelavslutning
Den 14 juni avslutade damdubbeln terminen med spel på utebanorna. Kvällens överlägsna
vinnarpar var Elin Rennerfelt och Cecilia Lindvall. Andra plats tog Anna Strömberg och
Christina Matson. Ett stort grattis till er! Damkommittén tackar alla deltagare för den här
terminen och ser fram emot att starta upp en ny, spännande hösttermin. Men innan dess
önskar vi alla en riktigt skön sommar.
Damkommittén genom Ulrika Ögren Persson

Vinnarna Elin Rennerfelt
och Cecilia Lindvall

Coaches corner
Varje vecka under pågående termin uppdaterar tränarna läget på hemsidan under Coaches
corner.

Liten etikkurs 
Hallå ”gubbar”! Vi får in klagomål på att medlemmar inte håller på tvåminutersregeln. Man
får helt enkelt inte stövla in på banan tidigare än två minuter före egen speltimme. Det är
ytterst störande oavsett om det är vuxna eller juniorer som står på banan. Lika störande är
det om det avgående gänget står kvar på banan och pratar. Gör som du själv vill bli
behandlad så brukar det bli rätt bra, eller hur?

Så till sist…
vill styrelsen önska alla medlemmar en härlig sommar med mycket tennis – sköt väl om
våra fina utebanor!

Soliga sommarhälsningar från styrelsen
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