SALTSJÖ-DUVNÄS TENNISKLUBB
Medlemsbrev februari 2018

Vi går i väntans tider!
Nu väntar vi nervöst på besked från Länsstyrelsen angående skogsknipprötterna!

Årsmöte den 26 mars
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte den 26 mars
2018 kl. 19.00 i hallen. Vill du skriva en motion till årsmötet ska den vara inlämnad senast den 12 mars. Allt
övrigt underlag kommer ut den 19 mars.
Valberedningens förslag:
Ulf Enander, ordförande, omval 1 år
Eva Nisser, vice ordförande, sekreterare, fyllnadsval 1 år
Anders Öhman, kassör, omval 2 år
Kenneth Falk, ledamot, fyllnadsval 1 år
Magnus Lindahl, ledamot, fyllnadsval 1 år
Tomas Köhlberg, ledamot, fyllnadsval 1 år
Ann-Sofie Sternås, ledamot, fyllnadsval 1 år
Birgitta Held-Paulie, suppleant, omval 1 år
Max Larsvall , suppleant, omval 1 år
Ernst von Olnhausen, suppleant, omval 1 år
Ulrika Ögren-Persson, suppleant, omval 1 år
Johan Held, revisor, fyllnadsval 1 år
Pehr Burenius, revisorssuppleant, omval 1 år
Styrelsens förslag till valberedning:
Dennis Rydmark, sammankallande, omval 1 år
Karin Hoby, ledamot, omval 1 år
Cecilia Lindvall, ledamot, omval 1 år

Movits Hallén vann en match
i Järfälla, grupp 12 B, vann sitt
gruppspel i Rönninge Open
men förlorade i en jämn
match i huvudturneringen
mot Dexter Arnarp från KLTK
(som sedan vann tävlingen.)
Finalisterna här på bild.
Mycket bra gjort av Movits!

Axel Edström, 13-14-åringar, har spelat HM Team
Cup som är en dubbelturnering. Han spelade ihop
med Mårten Schalin från Näsbypark. Grabbarna
vann en match, förlorade mot SALK-killarna Ymer/
Forste Dinell. Axel gick till tredje omgången i Enebyberg, där han förlorade mot Dylan Timms, som
senare vann tävlingen.

MiniRookie
Våra 07-08:or vann med 9-0 mot Farsta! Spelade
gjorde: Gustav Faccini, Movits Hallén, Ella Hay,
Jonathan Nilsson, Julia Nord och Magnolia Söderlund.
Lördagen den 17/2 mötte de Huddinge och vann
med 7-1! Tack alla för härliga kämpainsatser på
banan: Waldemar Bunge, Gustav Faccini, Movits
Hallén, Ella Hay, Jonathan Nilsson, Julia Nord och
Magnolia Söderlund.

Juniorframgångar
Victor Sjöström, 14 A, gick till andra omgången i Järfälla
och spelade sig till kvartsfinal i Mik Open, vilket var en
bra prestation. Tävlingen ingår i "Juniortouren", en serie
tävlingar där Stockholms bästa spelare deltar.

Kvalitet

Glädje

Rent Spel

En tennismånad i januari

Mitt träningsmål för 2018 är att få en bättre serve.
Tävlingsmässigt är målet att komma långt i SM.

Jag heter Axel Edström och har precis fyllt 13 år. Jag
har spelat tennis i 5 år. När jag inte spelar tennis spelar
jag golf. Golfen började jag med för ett år sedan och
tycker också att det är jättekul.

Axel

Nu är det full fart igen efter jullovet. Jag tränar både
tennis och fys fyra dagar i veckan. Det roligaste på träningarna är när vi får spela match!!
För ungefär en månad sedan hade vi en Team-Stockholmträff. Då gör vi fystester. Nytt är att vi deltar i ett forskningsprojekt med titeln Är faktorer som tränings- och tävlingsvolym av betydelse för axel- och skulderskador samt ryggbesvär hos svenska tennisspelare under ungdomsåren? Projektet görs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenska
Tennisförbundet, Svenska Naprapatförbundet och Naprapathögskolan. Jag är med i studien och ska under ett års tid via
en app rapportera en gång i veckan hur mycket jag tränar,
spelar match samt återhämtar mig.

Jag tycker att det är jättekul att tävla och spela match
och under januari har jag tävlat i Enebyberg och i H&M
Open. De absolut roligaste matcherna är när det är bra
motstånd. Genom tävlingarna har jag fått nya kompisar
från andra klubbar. Vi gör en del gemensamma aktiviteter som när jag för två veckor sedan blev inbjuden
(tillsammans med tre spelare från SALK) till Växjö på
matchläger under ledning av Magnus ”Gusten” Gustavsson. Det kom spelare från bl.a. Ullevi TK i Göteborg och vi körde matchspel under tre roliga och intensiva dagar. När jag är på läger tycker jag att frukosten
på hotellet är jätteviktig :-)! En perfekt frukost enligt
mig är följande: pannkakor, sylt, äppeljuice och frukt.
Då menar jag en massa frukt!! På kvällarna bowlade vi
och körde laserdome, jättekul!!

Kvalitet

Glädje

Rent Spel

Inbjudan till minitenniskväll

SDTK— Hellas
Förrförra helgen spelade vi mot Hellas i Stockholmsserien, D
40. Om vi ibland tycker att våra takbjälkar och lampor
hänger lågt är det inget emot hur det är i Hellas provisoriska
tält (ett provisorium sedan 30 år)!

Vi erbjuder nu tre kvällar under våren med minitennismatcher och roligt ”häng” med dina tenniskompisar!

Storvinst blev det för SDTK med 3-0! Karin Hoby spelade
förstasingeln, Margareta von Koch andra och Eva Nisser/Elin
Rennerfelt dubbeln. Så här glada var vi :

Mål: en rolig tenniskväll med många matcher, saft &
bulle plus fina priser.
Hur: vi ställer upp12 st minitennisbanor i hallen.
Under 2 timmar öser vi så många ”kort”-matcher
det bara går…
Datum:

Margareta och Karin

Eva och Elin



Lördag 17 mars kl 17.00-19.00. Födda: 10-11



Lördag 21 april kl 17.00-19.00. Födda: 08-09



Lördag 19 maj kl 17.00-19.00. Födda 06-07

Kostnad: 150 kr, i priset ingår banhyra, fika, medalj
och övriga priser.

Ny delägare i Tenniskompaniet
Karin Hoby (som syns på bilden ovan) har tagit över
Joakim Alvetofts andel i shopen. Så nu drivs den av
Karin och Gunilla P-Wictorin.
Du har säkert märkt Karins intåg. Nya gröna växter i
entrén och dukar, ljus och växter uppe på läktaren.
Plus en träningscykel! Nu kan du värma upp före matchen eller bara hålla igång medan du kollar in vad som
händer på banorna.
Vi önskar Karin välkommen till shopen!

Anmälan: görs till fredrik@edgetennis.se senast 12
mars.

Köa för strötimme
Gå in på bokningen och längst upp, ovanför
schemat, ser du:
ANMÄL DIG SOM RESERV HÄR!

Klicka och fyll sen i uppgifterna!

Kvalitet

Glädje

Rent Spel

SDTK
Bävervägen 2
131 42 Nacka

Kansliets öppettider:
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Tel: 08- 716 02 01
E-post: kansliet@sdtk.se
www.sdtk.se
Plusgiro: 16 67 88-0
Swish: 123 640 15 58
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Årskalender med tre säsonger:
Tennisshoppen erbjuder strängning,
rådgivning, försäljning av racketar,
bollar, lindor, dämpare mm.
Tel: 0736 - 400 437
Swish: 123 103 06 42

Klubbens styrelse

Stel eller ont i kroppen?
Cattis Olsson, som är diplomerad massageterapeut, erbjuder massage onsdagar kl. 18-21.
Medlemmar i SDTK erhåller 20 % rabatt. Bokning görs via klubbens hemsida!
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