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Kallelse till extra årsmöte
Alla medlemmar kallas härmed till extra årsmöte måndagen den 24 oktober kl. 19.00 i
hallen. Den formella kallelsen bifogas.
Under hösten räknar vi med att SDTK kommer att erhålla Nacka kommuns utmärkelse
”Utmärkt föreningen”. För att uppnå detta måste klubben ha tagit fram en rad dokument,
varav ett, föreningspolicyn, måste godkännas av medlemmarna på ett årsmöte. På det
ordinarie årsmötet i mars godkändes SDTK:s nya föreningspolicy. Det visade sig dock att
det saknades en åtgärdspunkt i detta dokument, nämligen vilka åtgärder som ska vidtas om
mobbning eller kränkning äger rum. Styrelsen har tillsammans med tränarteamet tagit fram
ett förslag som vi vill förelägga ett extra årsmöte. I det bifogade dokumentet finns hela
föreningspolicyn med detta tillägg i rött.

Informationsmötet om den nya hallen

Det blev ett bra möte med 45 medlemmar som aktivt deltog i diskussionerna. Nu bearbetas
materialet och informationen kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.
Vi räknar med att projektet går ut på samråd under perioden 8 – 30 november och håller
tummarna för att inget krångel uppstår. Sannolikheten är god då det bara finns två sakägare;
kommunen och Trafikverket.

Hemsida och ny mejladress
Vi hoppas kunna ha en mer aktiv hemsidan. Till detta behöver vi också din hjälp som
medlem. Har du bra information så skicka den till kansliet. Ni som är ute och tävlar, själva
eller med era barn, får gärna ta bilder som vi kan lägga ut. Har du sett att vi – äntligen – har
en .se-adress?
kansliet@sdtk.se
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Rapport från tävlingskommittén oktober 2016
Nu är alla tävlingsspelare förhoppningsvis förberedda och jättesugna på en intensiv
tävlingsperiod som sträcker sig fram till jul. Och vi hoppas på fina framgångar för våra
duktiga juniorer och veteraner. Men inomhussäsongen är faktiskt redan igång och vi kan
rapportera följande framgångar:
Järfälla Open 2016
Sofia Persson spelade sig fram till en kvartsfinal i FS 14.
Södertälje Audi Open
Axel Edström gick till kvartsfinal i P12.
Mariestad Norlanders Cup
Malin Falk gick till kvartsfinal i DS.
Vallentuna Runspelen
Här blev det en semifinalplats för Axel Edström i PS 12.
Danderyd Veteran Cup
Segrare i HS 55 blev vår Jan Rydegran efter fem matcher, bra Janne!
Ann-Sofie Sternås spelade final i både DS 40 och DS 50 men föll tyvärr i båda, men två silver!!
Seriespelet startade med att H 35 segrade mot Avesta och H 45 spelade 2-2 mot Trollbäcken.
Övriga lag, DS 50 och H 55, startar lite senare i höst.

Så vill Tävlingskommittén ge förslag på en riktig tennishöjdare!!! Och det är
ATP-tävlingen If Stockholm Open på Kungliga Tennishallen 15-23 oktober.
Till kvalet har den i Saltsjö-Duvnäs TK fostrade Carl Söderlund fått ett wild card! Årets
startfält är det starkaste på många år med spelare som Monfils, del Potro, Karlovic, Dimitrov,
Sock, Isner samt svenskduon Elias och Mikael Ymer och många, många fler världsartister!!
På Kungligas Centercourt arbetar Kenneth Falk och Stefan Söderlund som vanligt med att
serva spelarna!! Vi ses på Kungliga och CC kära medlemmar i SDTK!!
Vid tangentbordet
Kenneth Falk/Tävlingskommittén SDTK

Hjärtliga hälsningar från styrelsen

