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Rallis – vad är det?
Vi har fått frågan vad egentligen ”rallis” betyder, som stått i tidigare medlemsbrev. Det är en
göteborgsks tolkning av stockholmska, dvs realisation . Vi sänker i alla fall priset på
måndagsbokningar kl. 12-14. Du betalar bara 100 kr i stället för 130 kr.

Ursäkta men….
Det känns lite fånigt att behöva påpeka, men om man slänger mat och dryck där det är
markerat att man bara får slänga pantburkar och pantflaskor, så blir det rätt snuskigt. Fullt
med bananflugor. Och slänger man flaskor med dryck i måste någon annan tömma dem.
Slänger man dessutom flaskor med dryck i utan kork blir det ännu snuskigare. Och
eftersom många av våra medlemmar dessutom slänger allt annat möjligt och omöjligt
skräp på samma ställe, måste ”någon” gräva och sortera bland snusket. Du som hivar iväg
detta, vem föreställer du dig att denna ”någon” är?
Nu har vi tömt alla de tre korgar som står på banorna. 90 % av innehållet i dessa tre
pantkorgar borde inte varit där eller tömts av dig först. För inte vill vi att Gunilla, som har
mycket viktigare saker för oss medlemmar och för vår klubb att göra, ska ägna sin tid åt att
städa?
Och hur kommer det sig att vi har proppfullt med fina kvarglömda kläder och skor och en
del annat som ingen hämtar? Saknar ni inte era barns fina tröjor, träningskläder, mössor,
vantar? Hur kommer det sig att det kan stå runt 50 vattenflaskor som ingen känner igen
och plockar med sig hem? Nu är det tomt och tömt, och så kommer det att förbli.
Och om alla kliver in i entrén i klubben och kliver ur sina skor precis där man landar blir det
ett berg av skor att snubbla omkring i. För att slippa detta finns det skohyllor – där kan de
ställas. Det blir trevligare för alla om var och en tar sig det lilla besväret.
Nu har allt detta röjts upp, tömts och slängts under den gångna helgen. Vattenlås är
rengjorda så nu luktar det inte längre illa på toaletten. Vi har i nuläget inte värdens finaste
hall – det skall vårt nybygge bli – men under tiden, låt oss tillsammans göra bästa möjliga
av läget och ta individuellt ansvar, var och en av oss medlemmar i SDTK.
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Vi håller nog på att få en redaktör!
Klubbens hemsida måste bli mer aktiv. Tanken är att du som medlem ofta vill gå in och
uppdatera dig på allt som händer. Därför hoppas vi att Peter Enander vill gå in som
redaktör och bevaka vad som händer i klubben, i stort som i smått, i vardagsträningen och
vid matcher. Förhoppningsvis har vi detta på plats under våren.

Kom och fika och kolla klubbmatcher
Vi ska bli bättre på att informera om när vi har tävlingar i hallen. Det ska komma upp på
skärmen i entrén och vi ska fixa ett kalendarium. När det är match bjuder klubben på fika
på läktaren. Välkommen redan nu på lördag kl. 14 och på söndag kl. 9 – se mer i Kenneths
rapport nedan.

Tidtabell inför årsmötet
Den 6 mars lägger valberedningen, som består av Ernst von Olnhausen och Dennis Rydmark,
fram sitt förslag till styrelse och revisorer. Den 13 mars är sista dagen för medlemmar att
lämna in motioner och den 20 mars kommer allt underlag inför årsmötet, med bland annat
årsredovisning.

Rapport från tävlingskommittén februari 2017
Vilken start på tennisåret 2017 för oss tennisdiggers!! Hoppas ni alla kunde bevittna
finalhelgen i Australienska Mästerskapen och finalen mellan Federer och Nadal som nu är en
klassiker!!!
Målet med tävlingstennisen 2017 för oss i SDTK får bli att kunna slå en Federer-forehand och
givetvis den underbara backhanden samt ett fotarbete och vilja på tennisbanan som Nadal.
Vi vet alla i klubben vilka fantastiska tränare vi har så det är bara att boka på Jocke &
company!!
Tävlingar 2017 har börjat …………
Järfälla Vinter Cup
Två kvartsfinaler för Sofia Persson i FS 16 och Axel Edström i PS 12, bra jobbat!
MIK – Open 2017
Det var ett gigantiskt startfältfält i PS14 (ingick i Stockholm Junior Tour) och Victor Sjöström
kämpade sig till en strålande kvartsfinalplats!!
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Enebyberg Junior Open
Axel Edström fortsätter att tävla och leverera - här med en kvartsfinal. Även Nils Edholm
spelade till sig en kvartsfinal!! Strålande pojkar!

Farsta Veteran Cup 2017
Kenneth Falk vann i stor stil HS 55 efter gediget spel i fem matcher, andra året i rad som
titeln bärgades. På damsidan spelade Beate Tellberg final i DS 55 men föll knappt, bra spelat
Beate!
Seriespel
H 35-laget är klara som seriesegrare i Div 2 när ännu tre spelomgångar återstår.
H 45 spelar om seriesegern kommande helg i Div 1 hemma mot Hallstahammar kl 14:00 på
lördag och även hemma på söndagen mot Lidingö kl 09:00. Det får vi inte missa!!
H 55 fortsätter att vara en nagelbitare. Det blir spel mot Järfälla och Hallstahammar
framöver. Andra plats eller nedflyttning står på spel.
DS 50 sköter sig fantastiskt och är klara för SM-slutspel i denna klass. Tjoho!!
Nu kämpar vi vidare i klubben med tävlingar, seriespel, damdubbel, herrdubbel samt
gruppspelet!
Ses i hallen framöver
Tävlingskommittén//Kenneth Falk

Styrelsen önskar alla medlemmar lycka till med sitt spel!

