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Projektledning för nya hallen
Igår presenterades den nya projektledningen för hela styrelsen. Vi har anlitat Erik Wistrand
och Michel Bassili från Plan57. Erik bor i Storängen och bägge har lång erfarenhet av
byggprojekt och har fått goda rekommendationer. De kommer att ta fram en rad
beslutsunderlag före årsskiftet vilket kommer att leda fram till definitiva kalkyler som vi
sedan kommer att förelägga medlemmarna.

Modell av den nya hallen

Detaljplanen är ju ute på samråd. Vi har låtit göra en modell av den nya hallen som går att
beskåda i Stadshuset under november månad. Sedan kommer den att finnas i hallen.

Besök av damkommittén
Styrelsen vill öka kontakten och samarbetet med medlemmarna. Detta är inte minst en del i
det projekt som vi startade i början av året för att få utmärkelsen Utmärkt förening. Därför
bjöd vi in damkommittén för att lyssna på idéer och synpunkter och det fick vi verkligen –
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varm tack till Ulrika Ögren Persson för ett härligt engagemang och välgrundade synpunkter
och kritik!
Styrelsen kan ju inte göra allt vilket nog alla förstår. Hallbygget är ju en stor och krävande
verksamhet som ligger utöver det traditionella styrelsearbetet, så vi räknar med alla våra
medlemmar. Klubben blir ju bara så bra och trivsam som alla medlemmar, var och en,
medverkar till. Det är på banan, i omklädningsrummen och på läktaren som andan i klubben
avgörs. Det är du som medlem som påverkar stämningen. Styrelsen skissar på hur fler och
djupare samarbeten kan utvecklas och du som är intresserad att på olika sätt medverka för
att bygga en fin klubbanda och bra spel är hjärtligt välkommen att höra av dig.

Hemsidan

Vi har ännu inte sett något flöde från medlemmarna med bilder till kansliet@sdtk.se men vi
hoppas att du tar bilder från banan och skickar in. Glada tennisspelare i dam- och
herrdubbeln, bland juniorer och seniorer, får gärna föreviga spelet! Men inga bilder fr
omklädningsrummen, tack!

Instagram
Vi finns nu på Instagram, @sdtktennis, och kommer att länka kontot till hemsidan. Så
många fler bilder vill vi ha!

Ströbokningar måndagar och fredagar
Ett litet tips: vi har noterat att det brukar finnas en del ströbokningsmöjligheter framför allt
måndagar runt lunchtid men även fredagar samt kvällstid fredag och lördag.
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Rapport från tävlingskommittén november 2016
Den sista månaden har det varit lite lugnt på tävlingsfronten för alla Duvnässpelare och jag
tror det beror på ett höstlov och att många varit lite krassliga den sista tiden. Men lite har
hänt därute på tävlingsfronten.
Tullingespelen 2016
En trio av Duvnäspojkar dominerade Tullingespelen 2016 i klassen PS 12 med Willem Wirsén
i kvartsfinal, Viktor Sjöström i semifinal och Axel Edström Runner Up i finalen! Strålande
grabbar!
Spånga Höst Cup 2016
Tom Wikner spelade sig fram till kvartsfinal vilket var bra.
Veteran Tennis
Som alla vet ligger vi i topp vad gäller Veteran Tennisen i Sverige och vid STV Veteran Classic
2016 kan man utläsa att det fortsätter så.
I D 50 möttes Ann-Sofie Sternås och Gunilla P-Wictorin i finalen där Ann-Sofie drog längsta
strået och vann. Lite senare på kvällen vann de tillsammans DD 50 i stor stil! Även Beate
Tellberg visade framfötterna och var i final i DS 55, bra Beate!
Klubbens ordförande Ulf Enander är inte bara en driftig kraft i klubben utan även en vass
tennisspelare och blev Runner Up i HS 60 efter bra insatser. Klubbens Mr. Energi, Henrik
Klofsten, spelade kvartsfinal i HS 50. I HD 55 blev Kenneth Falk & Stefan Söderlund
överlistade i finalen efter några bra matcher på finalvägen.
Allsvenska Tennisserien 2016
Läget är: D 50 tre segrar, H 35 en seger och en förlust, H 45 en vinst och en oavgjord samt att
H 55 har spelat en match som slutade 2–2. Alla lag i högsta divisionen i Sverige.
Nordisk Mästare 2016
Martin Persson, klubbens gigant, blev helgen 4–6 november Nordisk lagmästare i H 50,
grattis Martin och Sverige!
Övrigt
Då så gott folk, det var allt för denna gång! Men jag vet att tränare, juniorer och
seniorspelare i klubbens tävlingsverksamhet tränar och kämpar på för fullt i Duvnäshallen.
Och nu blir vi ännu farligare på bana 2 i backhandhörnet då vi justerat till svackan där!!
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Glöm inte att även träna utanför tennisbanan så ni slipper alla onödiga sträckningar och
skador mm, som gör att man inte kan stå på banan och nöta slice och toppspinn!!
Det viktigaste är inte 40-15 eller 15-40 utan att vi kan lira tennis och ha kul!
Vid tangentbordet
Kenneth Falk/Tävlingskommittén SDTK

Hjärtliga hälsningar från styrelsen

