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Hoppas ni alla haft en trevlig 
midsommarhelg! Vilket härligt väder och 
skön värme vi haft den senaste tiden. 
Kom lite plötsligt efter många regniga 
dagar i maj men den som väntat på något 
gott.  
 
Då pandemin fortfarande pågår gäller 
tills vidare följande uppmaningar och 
rekommendationer i hallen: 
 

• Symptom – stanna hemma 

• Dusch och bastur fortsatt stängda 

• Endast personal och spelare i hallen 

• Håll avstånd 
 
Vi håller hallen öppen även denna 
sommar! 
Föregående sommar valde vi att ha 
hallen öppen vilket var mycket 
uppskattat. 
 
Denna sommar förlänger vi bara 
säsongen och behåller samma öppettider 
som under vinterhalvåret, se vår hemsida 
www.sundbybersrackethall.se om du är 
osäker på vilka tider som gäller. 
 
Vi säljer även i år ”sommarkortet” som 
gäller alla sporter med undantag för 
padel och vi har maximerat antalet 
speltillfällen till 30. Kostnad 1500 kr. 
Köp online i Mycourt eller i receptionen. 
 
Aktivitetsytan utomhus med padel 
 
12 juli slår vi upp portarna för spel på 
våra padelbanor. Först ska de besiktigas 
av alla inblandade parter så kl 12:30 blir 
första tid att boka. Rackets finns att hyra 
för 50 kr styck och bollar finns att köpa. 
Vi har även fyllt på vår shop så att du 
som önskar kan införskaffa dig eget 
padelracket, lämpliga skor och annat. 
Välkommen! 

”Hallansvarige Arne alltid på plats” 
Läs vår intervju med en av våra 

hedersmedlemmar 
 

 
 
PADELBANORNA ÖPPNAS 

• Måndag 12 juli kl 12:30 
• 400 kr/timme A-tid 
• 350 kr/timme B-tid 
• B-tid 9:30-11:30, 13:30-15:30 
• Boka direkt i Mycourt eller ring 

bokningen på 08-628 20 29 
• Samma boknings- och 

avbokningsregler som övriga 
racketsporter i hallen 

• Läs mer på vår hemsida 
www.sundbybergsrackethall.se 

 
ORDINARIE ÖPPETTIDER 
HELA SOMMAREN 
 
SOMMARPRISER TENNIS 
Under perioden 16 juni – 14 augusti gäller 
följande priser i hallen: 

• Medlemmar tennis 100 kr/timme 

• Icke medlemmar tennis 150 
kr/timme 

• Gäller både inne och ute 

 
SOMMARKORTET  

• 1500 KR 

• Gäller perioden 16 juni-14 augusti 

• Samtliga racketsporter  - EJ PADEL 

• MAX 30 SPELTILLFÄLLEN  

 
NYTT MEDLEMSÅR 1 JULI  
Du har väl inte glömt att betala din 
medlemsavgift? 
 

• Senior 300 kr per år 

• Junior 150 kr per år 

 
ÅRSMÖTE 
Onsdag 13 oktober 

 
UTE-KM 

• Singel 16-29 augusti 

• Dubbel 30 aug-5 september 

 
 

http://www.sundbybersrackethall/
http://www.sundbybergsrackethall.se/


För att undvika trängsel i kassa, cafeteria och 
omklädningsrum startar speltiderna i padel 
varje halvtimme och är 1 timme långa. 
Följande öppettider gäller för padel: 
 

Mån-tor 07:30-22:30 
Fre 07:30-21:30 
Lör 08:30-21:30 
Sön 08:30-22:30 

 
Padelbanorna ägs i sin helhet av Sundbybergs 
Tennisklubb. Inledningsvis kommer vi inte 
erbjuda kontrakt eller klippkort i padel. Övrig 
yta med miditennisbanor, pingisbord ägs av 
kommunen men det dagliga underhållet sköts 
av oss anställda i Sundbybergs Rackethall så 
hjälp oss att hålla rent och snyggt och bidra till 
trivseln på området.  
 
En av de fyra banorna kommer att bli gratis för 
allmänheten och spel erbjuds 1 timme i taget 
varje hel timme och kan inte bokas. Regler och 
instruktioner om hur spel på denna bana 
hanteras kommer finnas på plats och på vår 
hemsida samt anslås utanför rackethallen. 
 
Under perioden 15 juni-15 augusti erbjuder vi 
juniorer upp till 18 år och pensionärer spel 
mellan 09:30-11:30 för 100 kr/speltimme. Alla 
som befinner sig på banan måste tillhöra 
någon av dessa kategorier.  
 
Håll utkik på vår hemsida 
www.sundbybergsrackethall.se för löpande 
information angående padelverksamheten. 
 
Medlemsavgift 
Faktura till samtliga aktiva medlemmar har 
gått ut i slutet av maj via e-post till alla er som 
har uppgivit e-postadress i Mycourt. Övriga får 
fakturan med post. Om ni saknar fakturan 
vänligen se efter i er skräppost, Det går bra att 
betala in beloppet utan faktura och ange sitt 
namn på plusgiro 29 00 52-0 eller via swish till 
123 327 89 67. Beloppet förföll den 30 juni. 
Observera att beloppet måste vara betalat för 
att du ska kunna spela till medlemspris under 
sommaren. 
 
Tävlingar 
Seriespel – svenska tennisligan 
Uteserien har startat något försenad och 
innebär att alla våra 10 lag ska hinna spela 
klart sina matcher till månadsskiftet 
augusti/september. Vi önskar alla lagen ett 
stort lycka till! 
 
Sundbybergsspelen 
Vår traditionsenliga tävling ställdes in även i år 
men vi ser fram emot spelen sommaren 2022. 
 

Klubbmästerskap utomhus 
Singel planeras i år 16-29 augusti och dubbel 
helgen 30 augusti-5 september. Håll utkik för 
anmälan under juli månad. 
 
Gruppspelet 
Planerat startdatum för singel och 
damgruppspel är den 29 augusti. 
 
Sundbybergs Veteran Cup  
Planeras vecka 48 
 
Kontrakt 
Kontraktssäsongen startar 15 augusti 2021 och 
slutar 15 juni 2022. Faktura för höstterminen 
har mailats ut. Förfallodag är 10 augusti.  

Intervju med vår hedersmedlem Arne 

Östher: 

Sundbybergs Rackethall står under ständig 

bevakning av hallansvarige Arne Östher. Han 

är alltid närvarande med ett engagemang 

som hedrar klubben. Med sina 83 år har Arne 

samlat på sig många STK-minnen och har 

själv dessutom en hockeykarriär att se 

tillbaka på. 

Under de senaste 18 åren är det Arne som ser 

till att hallen underhålls och tar själv fram 

stegen ibland när det behövs. Det är även Arne 

– och ingen annan – som ser till att det är 

Sundbybergs Tenniskubb som öppnar sina 

utebanor rekordtidigt varje år. 

-Så tidigt som 13 mars ett år, säger Arne och 
avslöjar tricket att det handlar om att se till att 
skotta bort snön under hela våren för att 
banorna ska ha en chans att torka upp fort. 
 
-Att vara tidigast i landet har blivit en sport i 
sig, tillägger Arne. Utebanorna är speciellt 
viktiga för våra seriespel och KM – som spelats 
här sedan banorna byggdes 1987. 
 
På banorna har bröderna Ymer och Rebecka 
Petersson tränat och många med dem. Det är 
inte alla klubbar förunnat att ha utomhusbanor 
i anslutning till hallen.  
 
Få vet att Arne under sin karriär ägnat sig åt 
tillverkning av respiratorer för 
akutmottagningar och IVA för landets olika 
sjukhus, som produktchef på Gambro 
Engström. Idag är det 18 år sedan han gick i 
pension och det har aldrig varit tal om någon 
annan tennisklubb än Sundbybergs TK. Flera 
gånger om dagen går Arne genom hallen.  

http://www.sundbybergsrackethall/


Din egen idrottkarriär, hur ser det ut 

Arne? 

Arne: Jag har spelat hockey i nästan hela mitt 
liv. Karriären började i Öregrund där jag 
föddes och fortsatte i farmarlag till AIK när jag 
flyttade till Sundbyberg 1959. Jag slutade spela 
när jag var 52 år och hade då även spelat för 
Storskogen Duvbos veteranlag. 

Du är en erfaren tennisspelare… 

Arne: Det har blivit några KM-segrar – 
närmare bestämt 12 stycken. Jag har även 
spelat SM och stått högst på pallen, som 
veterean. Jag låg på topp när jag var 55+. Idag 
är jag 83 år. 

Vilket är ditt bästa tennisminne? 

Arne: Helt klart när jag och min son, Tommy, 
vann KM i dubbel.  Det är alltid roligt att spela 
med sina barn! 

Under franska Öppna för ett par veckor 

sedan blev ett generationsskifte allt 

tydligare. Vad är ditt intryck? 

Arne: Jag tycker det är synd när vi nu förlorar 
Federer. Han är min favoritspelare, som har 
allt – teknik och psyke. Det handlar ju en hel 
del om uppförande i tennis och jag hoppas att 
nästa generation tänker på det – och undviker 
segdragna rutiner på plan. Bollen måste inte 
studsa en halv minut innan serve! Eller…det 
kanske är vi amatörer som har bråttom att få 
iväg bollen!!!? 
 
Juniorverksamheten 
 
Vi har nu avslutat terminen med ett 
heldagsläger under vecka 24 med 32 elever och 
6 tränare. Tennisen varvades med övriga 
racketsporter, fotboll, brännboll och fys. Under 
vecka 25 arrangerades ett kortare läger med 19 
elever. Vi tackar alla som deltagit i vår 
verksamhet under våren och har nu mailat ut 
alla tider till hösten.  
 
Årets junior 2020-2021 blev Theodor 
Andersson med motiveringen: 
Theodor är en bra träningskompis, social, en 
fin klubbkamrat och bidrar till en bra 
träningsmiljö. Han är en ung ledare med bra 
egenskaper som passar i klubben, både som 
spelare och tränare. Ett föredöme både på och 
utanför banan. Vi gratulerar och önskar 
Theodor ett stort lycka till med tennisen.  

Höstterminen startar 30 augusti och pågår till 
19 december. 
 
Vecka 34 arrangeras ett uppstartsläger.  
Mer information mailas ut i augusti.  
Under höstlovet v 44 är det uppehåll från den 
ordinarie träningen. Då anordnar vi i stället ett 
heldagsläger måndag-torsdag. Samma vecka 
arrangerar vi också en IF SO mini och en 
maxiturnering. Anmälan och betalning görs via 
Tävling online: svtf.tournamentsoftware.com. 
 
Om du vill tävla gå in på 
svtf.tournamentsoftware.com och sök dig fram 
till lämplig tävling eller fråga din tränare om 
hjälp. Allt tävlingsspel är jättebra träning.  
 
Vid lediga banor får juniorer spela gratis. Man 
kan inte boka tiderna online eller i receptionen 
utan får komma till hallen och se om banor 
finns lediga och då nyttja dem. 
 
Anläggningen 
 
Sedan föregående medlemsbrev har följande 
åtgärdats: 

• Ny flaggstång har ersatt den som gick 
av 

• Nya bänkar, släpnät, domarstolar har 
anlänt 

• Fiber har dragits in i hallen och 
beräknas kopplas på 1 augusti 

• Vi har lanserat vår låt på Spotify och 
fått en vackert målad tavla tillika 
omslag till Spotify som finns till 
beskådan i trappan upp mot övre plan. 
Tack Stefan Rapo och Liselotte 
Lundqvist för ert fina arbete. 

• Ommålning fasad mot padelytan 

• Fasadtvätt baksidan av hallen 

• Hallen har storstädats av vår städfirma 
under midsommar 

 
Följande åtgärder planeras/arbetas med och 
beräknas vara klart under sommaren: 

• Nya bakgrundsskynken tennis 

• Ommålning korridor mot 
omklädningsrum 

• Skåp till omklädningsrummen 

• Nya hyrskåp i korridoren  

• Nya lysrör badminton 

• Näten mellan tennisbanorna ska 
förbättras och även näten mellan 
badmintonbanorna för pickleballspel 
 

Ny hemsida 
 
Nya hemsidan är nu publicerad. Det finns lite 
att förbättra fortfarande men hoppas att ni 
finner den fräschare, modernare och mer 



lättnavigerad än tidigare. Klubbens egen 
hemsida finns som en flik uppe till höger. Vi 
har därmed nu bara en hemsida istället för två 
där rackethallen och klubben finns med 
tillsammans. www.sundbybergsrackethall.se 
 
Ekonomi 
 
Arbete pågår med att avsluta verksamhetsåret 
och påbörja det nya. Medlemsfakturor har 
skickats ut till alla våra medlemmar i slutet av 
maj och vi påminner om att dessa förföll den 
30 juni. Om du missat betalningen, vänligen se 
till att betala snarast. 
 
För er som har kontrakt har höstens faktura 
mailats ut inkluderande eventuella 
återbetalningar för friställda timmar under 
våren. Förfallodag att notera 10 augusti.  
 
Vi har för avsikt att förlänga nästa 
verksamhetsår till 22-12-31 så att det sträcker 
sig över 1,5 år istället för 1. Detta kommer att 
tas upp som en punkt på årsmötet i höst för 
godkännande. Skälet är att vi gärna ser att vi 
har bokslutsår per sista december istället för 
sista juni för att fördela arbetsbördan bättre på 
tider utanför normal sommarsemester. 
 
Notera årsmöte 13 oktober i era kalendrar för 
redovisning av årets resultat, 
verksamhetsberättelse samt presentation av 
verksamhetsplan och budget. 
 
Medlemsenkät 
 
Resultatet från medlemsenkäten har 
presenterats på det digitala medlemsmötet 
som hölls den 27 maj men bifogas även detta 
medlemsbrev.  
 
Vi tackar för allas deltagande, hela 231 svar 
(46% svarsfrekvens, medlemmar över 16 år) 
Grattis till Jörgen Källström, Annika Hogen 
och Staffan Sälg som vardera erhöll varsitt  
klippkort med 3 klipp var. 

 
Med vänliga  
hälsningar 
 
Styrelsen och anställda i 
Sundbybergs TK 

http://www.sundbybergsrackethall.se/

