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Idag är det dagen före dagen före dagen 
före Julafton då vi även i år väljer att ha 
öppet några timmar mellan 9-13. Många 
uppskattade föregående år att få röra på 
sig lite för att få plats med julmaten 
senare på dagen. För övriga öppettider 
under helgerna, se info till vänster.  
 
Hanssons Kanna, vår traditionsenliga 
handicap-cup kommer i år att spelas med 
16 deltagare under mellandagarna. 
Lottning görs idag, tisdag 21 december. 
Vi önskar er som spelar lycka till!  
 
På nyårsafton planeras en 
dubbelturnering som vi tidigare 
arrangerat i hallen ”Dubbelbubbel”. Håll 
utkik på hemsidan om hur ni anmäler er. 
 
Kommittéer 
För att utvecklas vidare i klubben 
kommer vi bilda kommittéer inom 
följande områden: 

• Tävling 

• Junior 

• Senior 

• Anläggning 

• Sponsring 

• Information 
 
Vill du vara med och bidra i detta viktiga 
arbete anmäl ditt intresse till ansvarig 
inom varje kommitté, se medskickad 
powerpointpresentation för mer detaljer 
och kontaktuppgifter. 
 
Prova på squash och racketball 
under jullovet 29 december kl 13-15 
Eventet är gratis men anmäl er i 
receptionen eller till Lena Wedin via e-
post till 
kansli@sundbybergtennisklubb.se senast 
22 december. Squashen var på 70-talet 
en snabbt växande racketsport 
motsvarande det vi idag ser för Padel 

Öppettider jul- och nyår 
 

 
 

• Julafton 9-13 

• Juldagen 10-19 

• Annandag jul 8-22 

• Nyårsafton 7-17 

• Nyårsdagen 10-21 

 
NYHETER SQUASH 

• 1/1 hyrs banorna ut per 30 minuter 

• Kostnad A-tid 120 kr 

• Kostnad B-tid 100 kr 

• Klippkort 11 tillfällen 1200 kr 

• Julklippet, 5 tillfällen 480 kr (gäller 
från 1 januari och 1 år framåt) 

 

HÄNDER I HALLEN 

• Hanssons Kanna 26-30 december 

• Prova på squash och Racketball 29  
december 13-15 

• Dubbelbubbel 31 december 
 

JULKLIPPET! 

• Säljs tom 24 december 

• Giltigt 1 år från 25 december 

• 5 speltillfällen 

• Betala för 4 
 

SEGRARE SUNDBYBERGS 
VETERAN CUP 2021 

• D45, Astrid Olbers, SALK 

• H35, Otto Leffler, Solna TK 

• H45, Jacob Henriksson, 
Sundbybergs TK 

• H55, Martin Engelbrecht, Lidingö TK 

• H60, Dag Wedin, Gustavsbergs TK 

• H65, Per Johansson, Järfälla TS 

• H70, Bertil Samuelsson, Hellas TK 

• H75, Börje Skånberg, Näsbyparks TK 
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men har därefter tappat många spelare. Vi kan 
nu se att intresset återigen växer för sporten 
och beläggningen på våra två banor ökar 
succesivt. Vi vill gärna bidra med mer kunskap 
och glädje kring sporten samt systergrenen 
Racketball och anordnar därför tillsammans 
med Svenska Squashförbundet ett Öppet Hus 
onsdagen den 29 december mellan kl 13-15 för 
att testa just Racketball. Instruktör kommer 
finnas på plats. Sporten växer, finns i över 40 
länder och är Englands snabbaste växande 
sport. Spel sker på en squashbana men med en 
större boll med bättre studs och även ett större 
racket. En bra inkörsport till squash som 
ibland kan upplevas som lite svår att börja 
med. Reglerna är i princip desamma förutom i 
serven där bollen måste studsa först. Läs mer 
här www.racketball.se 
 

 
 
Förändringar squash 
Från årsskiftet kommer vi ändra tiden för 
squashbokningar så att vi istället hyr ut tider 
per 30 minuter istället fr 45 minuter. Detta har 
varit ett önskemål från många och vi har även 
möjlighet att hyra ut till företag/evenemang 
smidigare då alla grenar startar samtidigt.  
 
Tävlingar 
 
Sundbybergs Veteran Cup 
Tävlingen löpte på väl med 121 spelare och 
segrarna ser ni presenterade till vänster i 
marginalen. 
 
Hanssons Kanna 26-30 november 
16 anmälda deltagare. 
 
Dubbelbubbel 31 december 
Håll utkik på hemsidan för mer information 
och anmälan 
 
Gruppspelet 
Vårens första omgång startar 16 januari. Ni 
som deltar i höstens sista omgång se till att ha 
spelat och rapporterat alla era matcher senast 
31 december och hör av er till Andreas Nilsson 
ifall ni inte önskar att fortsätta. Ni når honom 
på telefon 070-855 93 71 eller via e-post på  
andreas.nilsson@sundbybergstennisklubb.se 
 
 

Vuxenträning i grupp    
Vi har nu 13 klara grupper med entusiastiska 
medlemmar i alla åldrar som under 17 veckor 
får möjlighet att utveckla sin teknik under våra 
tränares professionella ledning. Träningen 
startar den 10 januari och har uppehåll för 
sport- och påsklov. Då vi har fler som är 
intresserade än vad vi har lyckats få till nu i 
starten, kommer vi löpande att försöka få till 
fler grupper under våren. Är du intresserad av 
att delta kontakta Pia Groth på telefon 076-317 
06 45 eller via e-post på 
junior@sundbybergstennisklubb.se 
 
Juniorverksamheten 
Terminen är nu slut och vi startar upp 
Tennisskola och lekis igen den 10 januari. 
Samma tider gäller för barnen som de haft 
under höstterminen med några få undantag 
som redan personligen kontaktats av Pia 
Groth. Fakturering för VT sker i januari. 
 
Anläggningen 
Sedan föregående medlemsbrev har följande 
åtgärdats: 

• Nya bakgrundsskynken på tennis är 
äntligen på plats 

• Skydd mot råttinvasion fortsätter 
genom att ett flertal hål tätats i fasaden 

• De nya avskiljningsnäten mellan 
tennisbanorna har nu anlänt och 
kommer ersätta de trasiga gamla inom 
kort. 
 

Följande åtgärder planeras/arbetas med: 

• Ritningar för ombyggnation av delar i 
hallen både på övre och undre plan 
 

STK:s ordförande Charlotte Curatola, 
övriga styrelsemedlemmar samt alla 
anställda tackar för det gångna året och 
önskar er alla en  

 
 
God Jul och ett Gott Nytt År!  
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