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Rallis på ströbokningar måndagar
Du kommer väl ihåg att vi har rallis på ströbokningar på måndagar? Priset är endast 100 kr
för bokningar kl. 12-14.

Svenska tennismagasinet
Håll utkik i nästa nummer för där kommer två långa intervjuer. Den ena med Micael
Schjölin som varit tränare hos oss under hösten och Maria Petrovic, Farsta, som spelar med
våra juniorer.

Årsmöte och motioner
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte måndagen den 27 mars kl. 19.00 i hallen. Vi
kommer ut med påminnelser och dagordning när det närmar sig men det kan vara bra att
anteckna datumet redan nu. Vill du lämna in en motion så skall vi ha fått den senast den 13
mars.

Samråd om den nya hallen
Trafikverket vill kunna bredda 222:an norrut. Detta måste nu utredas vidare och det måste
också göras ytterligare en dagvattenutredning. Detta gör att vi räknar med några månaders
förskjutning av projektet.
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Rapport från tävlingskommittén januari 2017
Så kära tennisvänner har vi passerat nyåret 2016 och går till ett nytt spännande tennisår
anno 2017!!
Detta kanske är året då SDTK kommer att få ännu fler framgångar för våra tävlingsspelare i
alla dess klasser och någon eller några gör Stora framsteg!! Vi vet att tennisskolan och
tränarteamet i Edge Tennis satsar på nya grupperingar och åldersgrupper för att nå fina
framgångar för klubben. Och våra duktiga veteraner på både herr- och damsidan satsar mer
än halvtid för att förkovra sig och utveckla sin tennis. Detta syns dagligen i hallen. Alla ni som
deltar i gruppspelet, damdubbeln och herrdubbeln har också nått framgångar med er
entusiasm och det är glädjande!!
Ingenting är omöjligt myntade en känd idrottsman i Sverige för många år sedan och med
den inställningen från er tävlingspelare i SDTK ser jag fram emot att rapportera om alla
kommande framgångar under 2017!
Här är rapporten för det som hänt sen sist på tävlingsbanan:
Malin Falk: Mastersvinnare i Tennis Stockholm Junior Tour 2016 FS 17–21 år
Helgen 16 - 18 december avgjordes slutspelet i Trollbäcken för Tennis Stockholms säsongstävling
med 10 turneringar och ett avslutande Mastersslutspel för de kvalificerade. I finalen vann Malin
över Sverigetrean Matilda Widgren, Trollbäcken TK med 6–3, 3–6, 6–2. Segraren belönades med
en träningsvecka i Barcelona under april 2017.
Salk Open 2017
Sveriges största juniortävling gick av stapeln under jul & nyår i den anrika SALK-hallen i Bromma.
Klubben hade en handfull spelare med och även tränarbevakning på plats. En nyttig erfarenhet
för alla i teamet.
Veteran RM i Gustavsberg
Storslam och Krönt Drottning av VRM blev Ann-Sofie Sternås, SDTK! Ett hårt jobb på tennisbanan
under mellandagarna som förberedelse gav de fina resultaten:
 segrare i DS 50, Ann-Sofie
 segrare i DD 50, Ann-Sofie tillsammans med klubbkamraten och vår egen kanslist Gunilla
P-Wictorin
 segrare i MD 45, Ann-Sofie med klubbkamraten Magnus Lindahl. Grattis Ann-Sofie!!
Gunilla P-Wictorin spelade dessutom till sig en bronspeng i DS 50.
Även vår Henrik Klofsten gjorde fint ifrån sig; brons i HS 50 och silver i HD 50 med kompisen Peo
Persson.
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Senior RM i Gustavsberg
The Family Persson försvarade klubbens färger i både herr- och damklassen! Vad månne det bli
av dotter Sofia som spelade till sig en silverpeng i DS och var snäppet bättre än pappa Martin
som ”bara” fick en bronspeng. Bra jobbet Team Persson!
Serielagen
Vi går en spännande tid till mötes framöver med våra veteranlag i D 50, H 35, H 45 och H 55 där
det blir spel om SM-medaljer!
Övrigt
Ni som läser detta och också vill ut och tävla, tveka inte!! Det är både spännande och
utvecklande att mäta sig med likasinnade och man träffar kanske en tenniskompis att träna med
i framtiden!
Gå in på tennis.se, Svenska Tennisförbundets hemsida, och sök upp ”tävling Online” där du
registrerar dig och sen är det bara att börja tävla. Lycka till därute på banan!!
Vi syns i hallen
Tävlingskommittén//Kenneth Falk
Kansliet stängt
Den 8 till 14 februari är kansliet stängt. Ni som behöver fylla på era spelkonto, gör det
omgående.

Styrelsen önskar alla medlemmar en bra start på säsongen!

