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Nu lackar det mot jul….
Denna vecka slutar själva juniorträningen men det är fullt av avslutningar under kommande
vecka: http://www.sdtk.se/julavslutning-for-tennisskolan/. Vårterminen börjar den 9 januari.

Kansliets jultider – spelkonto - avbokning
Kansliet är stängt 23/12 till 3/1. Behöver du fylla på ditt spelkonto så är sista
inbetalningsdagen den 20/12. Glöm inte att boka av abonnemangstider om du är bortrest.

Årets nyårslöfte
Självklart lovar en SDTK-medlem när 12-slaget slår att fysträna mer och jobba med
tennisslagen det kommande året. Vi i styrelsen lovar dessutom att göra vad vi kan för att få
den nya hallen på plats. Tänk gärna på vad du kan bidra med, i stort och i smått, för att
förverkliga detta projekt. Reda pengar (med god ränta) är ju alltid bra men även muntligt
stöd till projektet är välkommet. Så med denna bild på näthinnan….

Rallis på ströbokningar måndagar
Från 9 januari 2017 provar vi att sätta ner priset från 130 kr till 100 kr för bokningar kl. 1214.

Rapport från tävlingskommittén december 2016
Tennisåret 2016 går mot sitt slut och det är bara ett fåtal tävlingar kvar innan vi får vårt lilla
andningsuppehåll i tävlingskalendern under jul- och nyårsuppehållet. Men vi har tävlat på
bra under november och kan konstatera följande framgångar för våra juniorer:

Kvalitet – Glädje – Rent spel
Spårvägen Cup 2016
Att Sofia Persson fortsätter att utvecklas visar hon med en fin finalplats i FS 14. Hon kämpar
stenhårt på varje boll!! Kvartsfinal blev det för Sixten Nyström i PS 14, håller även han en bra
tävlingsnivå.
Älta Old & Young Cup
Sixten Nyström avancerade till semifinal och Axel Edström till kvarten i PS 13. På flicksidan
spelade Celina Jakob till sig en semifinal i FS 13, härligt!
Solnaspelen 2016
Victor Sjöström gick till semi och Axel Edström till kvarten i PS 12. Bra jobb på banan
grabbar!
Seriespel Veteraner
D 50 stormar fram och leder Div-1 Mellan. Leder sin serie gör också Veteranernas juniorer,
dvs. H 35, där Stikkan (Fredrik Stig), Karlsson (Erik Karlsson) och Tompa (Tomas Köhlberg)
sluggar sig fram.
Lagen H 45 och H 55 ligger lite i bakvattnet i sina Div-1-serier, men vi hoppas på stora
framgångar framöver.
Kära Tennisvänner! Glöm nu inte bort att använda era fina tennisjulklappar ni får på
julafton. Och det gör man på bästa sätt genom att boka en massa tennistimmar med
familjen, släkten eller genom att utmana en kompis på några set i mellandagarna. För våra
juniorer hägrar SALK Open i mellandagarna och för di äldre att Veteran RM i Gustavsberg
startar efter nyåret.
God Jul och Gott Nytt år önskar Tävlingskommittén i SDTK - vi ses i Duvnäshallen!!
Kenneth Falk

Hela styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

