SDTK

Kvalitet

Glädje

Rent spel
Medlemsbrev 89

Juniorinformation
Alla juniorföräldrar har fått ett separat utskick men här kommer information om hur hösten förlöpt.
Trots att en tränare inte dök upp som tänkt i början av terminen har hösten löpt på bra. Hela
tränarteamet har ställt upp fantastiskt och har kunnat leverera.
För första gången var höstlovet inkluderat i terminen. Utfallet blev lyckat och det blev mycket spel
för alla som deltog.
På tränarfronten blir det samma team i vår. Det kommer mer information i januari till alla
juniorföräldrar om det nya treterminssystemet och vad som gäller för sommarterminen.
Höstterminen avslutas med JKM. Här nedan resultat från juniortävlingarna och inte minst,
spännande utveckling rörande SALK Open!
Lidingöspelen
FD 10 Vinst för Ella Hay som spelade ihop med Fredrika Nicander
PD 10 Kvartsfinal efter gruppspelsvinst för Movits Hallén och Valdemar Bunge
PS 14 Victor Sjöström, 13 år, gick till 4:e omgången, vilket var riktigt bra.
Solnaspelen
Axel Edström semifinal. Han har gjort en fantastisk säsong!
Tennis Europe U14
Victor har deltagit i både Norrköping och Göteborg. Förlorade i första men gjorde bra ifrån sig. Han är som sagt
ett år yngre och förbereder nästa år. Victor kommer även att delta i Vänersborg.
SALK Open
Det börjar äntligen vända! Vi har 8 deltagare i årets upplaga, och och! och! för första gången i Duvnäs historia
(tror jag) lika många tjejer som killar :-).
PS/FS 10 & 12: Ella Hay, Dis Marmstedt, Julia Nord, Magnolia Söderlund, Valdemar Bunge, Axel
Jönsson och Movits Hallén.
PS 14:
Axel Edström.

Hälsningar från Joakim Alvetoft

Tennisskolan
Förra veckan avslutades höstterminen. Den som inte vill fortsätta i vår måste snarast mejla kansliet.
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Vet du att du kan ställa dig på kö till ströbokningen?
Det framgår inte så tydligt på sidan där man bokar bana, men precis ovanför schemat ser du:
ANMÄL DIG SOM RESERV HÄR!

Klicka på ”Anmäl dig som reserv här!” så får du upp en ruta där du fyller i uppgifterna och om tiden
blir ledig får du en mejl och kan då boka bana. Rätt smidigt eftersom det inte är ovanligt att
abonnemang avbokas.

Abonnemangen
Kontrakten löper på. Om du inte är hemma under jul och nyår måste du komma ihåg att boka av. Vill
du spela mer än du har på kontot måste du betala in senast tisdag 19/12.

Gamla tennisbollar…
blir som nya för skolor som behöver dem som ljuddämpare! Så släng dem inte utan lämna in dem på
kansliet till Gunilla. Det finns en efterfrågan.

Nya hallen
Vårt hallbygge gick ut i på granskning den 8 december och ligger ute fram till 15 januari 2018. Efter
bearbetning sker ett antagande under kvartal 2, om det inte kommer några överklaganden. Då skulle
det i bästa fall kunna vinna laga kraft i kvartal 3. Men vi måste räkna med att det kan komma
överklaganden då det i princip alltid sker.
Det finns emellertid ett mer akut problem som måste få sin lösning. Problemet stavas skogsknipprot.
Det lär finnas ca sex stycken på platsen där hallen skall byggas. Länsstyrelsen vill veta hur vi säkert
skall kunna flytta dessa och det håller vi på att låta utreda. Så håll tummarna för att vi får en bra
lösning på detta!

Veteraner i SDTK skördar framgångar – rapport över höstens tävlingsverksamhet
Här kommer årets sista rapport efter en mycket intensiv höst.
Danderyd Veteran Kraft 2107
HS 55: segrare Jan Rydegran
HD 55: segrare Kenneth Falk/Martin Sundberg
DS 50: finalist Ann-Sofie Sternås, brons Beate Tellberg
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Sundbybergspelen 2017
DS 55: segrare Gunilla P-Wictorin
HS 60: segrare Jan Rydegran
HS 55: finalist Martin Sundberg
SVT Classic 2017 (Svenska Veteranförbundets tävling)
DS 55: segrare Gunilla P-Wictorin
DD 55: segrare Gunilla P-Wictorin/Beate Tellberg
HS 60: segrare Jan Rydegran
HD 55: segrare Kenneth Falk/Martin Sundberg

Allsvenska tennisserien inomhus hösten 2017
Alla lagen ligger i division 1, vilket är den högsta i det svenska seriesystemet. Efter halva serien och med många
härliga seriematcher denna höst är läget inför 2018 följande:
D 50 är på plats 3, H 35 har det tufft och ligger sist, H 45 har en fjärdeplacering och H 55 har spelat felfritt och
är serieledare över nyår.

Gruppspelet
Efter en spännande höst med nytt poängsystem och många taggade gruppspelsdeltagare känns det som vi är
på rätt väg. Många positiva reaktioner, kul!
Även inom damdubbel har det spelats stege. Det har varit en rolig test och till våren vill ytterligare fler spelare
delta. Vi fortsätter att prova oss fram.

Jul- och nyårstennis
Låt kommande helger och ledighet bli en skön period med familj och släkt och se till att röra på er efter all
julmat och nyårssmällare med en massa tennis i Duvnäshallen! Utmana släkten, kompisen eller varför inte
tomten?
Se bara till att fylla på ditt spelkonto innan kansliet tar julledigt så du kan spela mycket tennis!
Så från mig till dig käre medlem i SDTK: God Jul & Gott Nytt År
Tävlingskommittén/Kenneth Falk

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

