Vaxholms Tennisklubb, informationsblad februari 2017
Nytt år och nya möjligheter!
Under 2016 har vi arbetat vidare med förberedelser för en utbyggnad av en andra bana, och vi har haft löpande
kontakt och samarbete med kommunen. Utredning och detaljplanering är klar. Den 14 november 2016 fastslog
också kommunfullmäktige budgeten för kommande år och i den ingick en påbörjad byggstart för vår andra
inomhusbana.
Under förutsättning att inga hinder uppstår, kommer förfrågningsunderlag att skickas ut av kommunen till
byggentreprenörer under våren. Därefter sker upphandling. Förhoppningen är att byggnation av en andra
tennisbana kan påbörjas hösten 2017. Den nya banan kommer att ligga parallellt med befintlig bana, och utbyggnad
sker rakt ut mot Stockholmsvägen. Vi återkommer med mer information när tidplanen blir mer precis.
Information om årsmöte
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet som äger rum i hallen den 12 mars kl. 15:00 i klubblokalen i
tennishallen. Lättare förtäring kommer att serveras. Motioner ska vara inne 14 dagar före årsmötet, senast 26
februari. Sådana ska skickas till: vaxholmstennisklubb@telia.com
Abonnemang
Tennisklubben har just nu många lediga tennistider dagtid på vardagar. Vill du se vilka tider som är lediga, gå då in på
vår hemsida och gå till fliken ’Tennistider & bokning’. Där finns länk som heter ’Schema speltider if-hallen (2017-0130).xls’. Alla tomma tider på vardagar kan bokas som löstid eller så ordnar vi ett abonnemang.
Kostnaden för en vuxen att boka en timme är 130 kr per timme, men vid abonnemang endast 110 kr per timme. Är
du intresserad av abonnemang, kontakta då Tommy Svensson mobilnummer (tfn 070-231 00 45). Hör även av dig till
Tommy om du vill ställa dig i kö för ett abonnemang på vardagskvällar eller helger.
Vårens interna seriespel – dam- och herrsingel
Under våren spelas damtennis i två divisioner och för herrar tre divisioner.
Vi ser gärna att fler av våra medlemmar deltar i seriespelet då det utöver givande tennisträning bidrar till social
samvaro. Det finns plats för fler att delta och det går att göra det på sin egen nivå. Läs mer om detta
här: http://www.vaxholmstennisklubb.se/gruppspel_8697
Vuxenträning på fredagar
Tennisträningen för vuxna på fredagsförmiddagar rullar vidare. Klubbens tränare Linus Amneryd håller i
träningspassen. Hör av dig till Linus eller Douglas för mer information och om eventuellt lediga platser.

Resultat från Inne-KM
I år var det många deltagare i de olika klasserna i årets Inne-KM vilket är väldigt kul. Finalerna spelades helgen 4-5
februari. Resultaten från de sex finalerna blev:
Damsingel
1. Helena Herolf

Herrsingel A
1. Stefan Svömmekjaer

2. Anna Dandenell

2. Sebastian Baehre

Herrsingel B
1. Richard Anund

Juniorsingel
1. Nils Thollin

2. Göran Hägglund

2. Osborn de la Salle

Damdubbel
1. Malin Sjöstrand/A Magnusson
2. S Sten/M Brännström

Herrdubbel
1. R Parkinson/J Parkinson
2. 2. C Westerberg/D Parkinson

Stort tack för allas engagemang och deltagande!
Gå med klubben på Kings of Tennis
VTK vill erbjuda alla medlemmar en upplevelserik kväll på Kings of Tennis den 10 mars. För endast 350: - får du en
matchbiljett, en wrap samt en dryck (öl/vin/alkoholfritt). Ordinarie pris är 695 kr så klubben står för halva kostnaden
för detta arrangemang. Vi kommer att kunna erbjuda 30 platser, så det är först till kvarn som gäller. Vi hoppas på en
riktigt rolig kväll tillsammans!
För mer information och hur man anmäler sig, se klubbens hemsida.
Hälsning från styrelsen
Tommy Svensson – Ordförande
John Parkinson – Kassör
Henrik Schmidt – Sekreterare
Karin Ytterström – Kommunikationsansvarig
Filip Sten – Hallutvecklare

Marcus Thollin - Ungdomsansvarig
Linus Amneryd - Tävlingskommitté (ansvarig)
Douglas Parkinson – Tävlingskommitté
Jon Söderblom – Seriespelsansvarig
Monica Dreijer - Damansvarig

Har ni frågor eller kommentarer kring klubben och klubbens verksamhet så kontakta gärna någon i styrelsen!
Telefonnummer och mailadresser finns på VTK:s hemsida. http://vaxholmstennisklubb.se

Styrelsen önskar alla en bra tennisvår!

