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Nyheter inför höstterminen
Tennis- och idrottsskolans scheman har gått ut och ligger också på hemsidan. Start är nästa
vecka. Verksamheten är indelad i tre kategorier: Grundskola, Teknikskola och Matchskola.
Grundskolan är i sin tur indelad i fyra steg:
G1 = nya idrottsskolan i Saltängsskolan
G2 = Kidschool, tidigare måndagar. Nu är tiderna fördelade tisdagar och fredagar kl. 16-18.
G3 = maxiboll och maxibana, alternativt helplan och ”riktig” boll beroende på ålder och
styrka
G4 = helplan med tennisboll
Mer info hittar du på klubbens hemsida www.sdtk.se.
Tränarteamet består av Joakim Alvetoft, Hava Carlzon (halvtid), Patrik Lindberg, Fredrik
Oscarsson, Gunilla P-Wictorin (juniorträning tisdagar), Micael Schjölin (tävlingsgrupp
torsdagar) och Göran Sundh (juniorträning torsdagar). Fantastiskt välutbildat, erfaret och
stabilt gäng och glädjande med två kvinnor i detta så mansdominerade yrke!
Hava Carlzon har i botten en utbildning från idrottshögskolan i Moskva och har verkat som
tränare under 25 år i Sverige.
Micael Schjölin var tidigare verksamhetsansvarig för utvecklingen av tävlingsspelarna i
Farsta TK och TAO Tennis Akademi.
Göran Sundh har varit aktiv tävlingsspelare sedan unga år och har lång tränarerfarenhet.
Göran startade rullstolstennis i Sverige.
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När det gäller vuxenträning blir det Micael Schjölin som tar hand om den på fredagar och
Michael Reindorf på lördagar. Ett separat mejl skickas ut till alla i vuxenträningen med tider
och tränare.

Kan du spela kl. 14?
Det finns möjlighet att skapa några nya träningsgrupper antingen för juniorer födda 2010
eller för vuxna. Anmäl intresse till Gunilla på kansliet.

Damdubbeln
Terminen inleddes med att de som spelar i damdubbeln fick spela upp inför tre tränare som
gjorde en rankning i tre grupper för att underlätta schemaläggningen. Det var frivilligt att
delta vilket också innebar att alla inte rankades.
Vid sidan om denna damdubbel fortsätter damspelet i 12-gruppen.

Värdegrund
Klubbens värdegrund måste nu levandegöras. Därför kommer juniorerna att tala om den
tillsammans med tränarna i början av terminen. Viktigt att föräldrarna också är medvetna
om innehållet – värdegrunden gäller självklart inte bara juniorerna utan oss alla. Vill du läsa
mer om de dokument som ligger till grund för vår verksamhet hittar du dem på hemsidan
under ”Om klubben”.
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

Kursutbud i höst
Genom vårt samarbete med SISU får vi nu tillgång till ett stort kursutbud som vänder sig till
medlemmar, tränare, styrelse och andra funktionärer i föreningen.
I oktober är det en FN-workshop – Utvecklingen i världen och idrottens roll. Det finns två
tillfällen, onsdagen den 12 oktober kl. 09.00-10.30 och måndagen den 17 oktober kl. 17.3019.00. Workshopen äger rum i Stockholmidrottens lokaler, Vretenvägen 4, Solna, T-bana
Solna Strand. Den är kostnadsfri men vid utebliven avanmälan debiteras 250 kr. De bjuder
på en matigare fika. Anmälan senast 5 resp 10 oktober till: sisuidrottsutbildarna.se/stockholm.
Workshopen beskrivs så här:
Under cirka 1,5 timme får du lära dig mer om läget i världen och hur vi människor är mer lika
än olika, trots geografiska olikheter. Under workshopen kommer ni få diskutera och
problematisera kring frågor som rör värdegrund och integration.

Kvalitet – Glädje – Rent spel

Syftet är att du med denna kunskap ska få en omvärldsorientering utifrån dagsläget, där
mer än 60 miljoner människor är på flykt från sitt hemland.
Det finns ytterligare ett rikt kursutbud som du hittar här:
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm/Sokvarautbildningar/Varakur
serochutbildningar/?parentId=-2.

Ny hall
Vi jobbar vidare med alla möjliga och omöjliga frågor i gott samarbete med kommunen.
Gestaltning både till det yttre och till det inre, närhet till motorväg, natur- och
dagvattenfrågor, finansiering – allt skall redas ut och konkretiseras innan vi kan lägga fram
ett förslag till ett extra årsmöte. Men det är på väg!

Rapport från tävlingskommittén augusti 2016
Sommarens headline:
JSM guld för Malin Falk och VSM guld för Martin Persson samt trippelmedaljer för Gunilla och
Kenneth i VSM Båstad
Juniorer
Malin Falk vann FD 18 i årets Junior-SM som avgjordes i Linköping i början på augusti. Partner var
Jenny Berglöf ifrån Västerås-Fridnäs TK. Stort grattis önskar vi från SDTK!
En intensiv tennissommar är till ända för Malin som hunnit med 38 matcher och vunnit segrar i
Helsingborg, Munka-Ljungby, Skummeslöv och Täby.
Även för Sofia Persson har sommaren var hektisk och framgångsrik på tennisbanan! Sofia hann
med 45 matcher i sju turneringar med segrar i Munka-Ljungby och Karlskrona samt ett antal
hedrande finalplatser.
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Sofia i Munka-Ljunby till
vänster och i Karlskrona
till höger.

Sixten Nyström har farit runt på tennisbanorna i Sverige och hunnit med 35 matcher i sex
turneringar, med final i Hellas Z-Open och en semi i Ängelholm som sticker ut!
Det blev en perfekt avslutning på tennissommaren för Victor Sjöström med seger i MIK-Cupen,
seger i PS 12 – totalt 11 matcher i fyra turneringar plus en hel del tävlande i Spanien!
Ytterligare ett antal juniorer har varit ute och tävlat under sommaren:
Jack Olsson: 9 turneringar, 13 matcher
Tom Wikner: 5 turneringar, 10 matcher
Axel Edström: 4 turneringar, 9 matcher
Simon Webering: 4 turneringar, 7 matcher
Willem Wirsén: 1 turnering, 1 match
Veterantennis
D 50 med Ann-Sofie Sternås, Gunilla P-Wictorin och Beate Tellberg har varit på lag-SM-slutspel i
Lund helgen 13-14 augusti och det blev en bronspeng efter en jämn semiförlust mot Lidingö.
Grattis till den valören!
Veteran-SM i Båstad
Med fokus på singelguldet i HS 45 ångade vår Martin Persson på och gjorde rent hus på vägen mot
final, som tyvärr förlorades i en mycket jämn tresetare mot Anders Lindgren, Enebyberg med 3-6,
6-2, 2-6. Men det blev grym revansch i HD 45 för Martin som vann guld med kompisen Niclas
Johansson, Ullevi TK.
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Martin Persson som
silvermedaljör i HS 45 till
vänster och som guldmedaljör
i HD 45 till höger.

Trippelmedaljer blev det både för Gunilla P-Wictorin: DS 50 brons, DD 50 silver (med Ann-Sofie
Sternås) och MD 50 silver (med Kenneth Falk) och för Kenneth Falk: HS 55 brons, HD 55 silver och
MD 50 silver (med Gunilla P-W). Tre starter och tre medaljer vardera är inte så pjåkigt!!

Våra silvervinnande
dubbelspelare Gunilla och
Kenneth

Ann-Sofie Sternås spelade hem silver i både i DS 55 och DD 50 (med Gunilla P-W).
Nu pågår KM på grusbanorna i Gamla Allén och snart är det dags för den årliga Grus Pokalen mot
Gustavsberg lördagen den 3 september.
Tennishälsningar Kenneth Falk

Hjärtliga hälsningar från styrelsen

