Vaxholms Tennisklubb,
information augusti 2013
Vad hände under våren 2013?
På årsmötet i maj så tackade vi av Dan Pierre
och Anna Hansen. Stort tack för allt ert arbete
och engagemang! Tre nya personer kom in i
styrelsen och dessa är (deras roll i styrelsen):
- Monica Dreijer (damansvarig)
- Jon Söderblom (tävlingsledningen)
- Linus Amneryd (tävlingsledningen)
Ny ordförande i VTK är Tommy Svensson.
Som ni säkert har märkt så gjorde kommunen
om vår Asfaltbana till parkeringsplatser. Vi har
en dialog med kommunen hur vi tillsammans
kan lösa vårt problem med för få tennisbanor i
Vaxholm. Mer information kommer under
hösten. Inget beslutat om att göra om
grusbanan till parkering har tagits ännu.
Kommunen bygger en ny idrottshall som
skolan kommer att använda. Det betyder att
skolan inte kommer att använda tennisbanan
eller våra omklädningsrum längre. Dagens
ingång till If-hallen kommer endast att vara
tennisens. En idé vi har är att dagens cafeteria
görs om till ett öppet område med soffor och
bord. Detta blir klart till hösten 2014. Har ni
förslag så hör av er!

Augusti 2013

Damsingel B
1:a Helene Lindstrand 2:a Malin Hart Randes
Herrsingel A
1:a Fredrik Odevall 2:a Douglas Parkinson
Herrsingel B
1:a Tomas Fredriksson 2:a Nils de la Salle
Juniorsingel
1:a Erik Oscarsson 2:a Samuel Dahlström

Herrdubbel
1:a Erik Westberg/Fredrik Odevall
2:a Douglas Parkinson/Linus Amneryd

Ut-KM 2013 spelades i augusti med finalerna
helgen den 24-25 augusti. Nedan finns
resultaten från Ute-KM.
Damsingel A
1:a Annelie Hedengren 2:a Lena Heldén

Mixeddubbel
1:a Annelie Hedengren/John Parkinson
2:a Lena Heldén / Nils de la Salle
Vad kommer att hända under hösten 2013?
Planerade tävlingar i höst:
- Panatta för Ungdomar 28 september
- Ladies Open 10 november
Se till att anmäla er när anmälan startar!

Seriespel
Klubben anordnar nu fyra olika seriespel:
- singel (herrar och damer)
- dubbel (herrar och damer)
Ett jättebra sätt att utveckla sin tennis är att
spela jämna korta matcher mot andra! För mer
information och kontaktuppgifter finns på
hemsidan under Seriespel. Serierna startar nu
i augusti/september, så hör av er direkt till de
olika ansvariga!
Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Antal tennistider som bokas via nätet ökar för
varje termin vilket är jättekul. E-bokningen har
verkligen blivit en succé. Under sommaren är
det inte många som har spelat inomhus, men
tennis inomhus har nu kommit igång (och även
bokningar för september).

Svenska Spel och Stadium
Ett nytt sätt för klubben att få in pengar är att vi
medlemmar, eller vänner, som är har ett
spelkort på Svenska Spel anmäler att vi vill ha
VTK som sin stödförening. VTK är då med och
delar på 50 Mkr som Svenska Spel delar ut. Så
innan du tippar nästa gång, se att registrera
VTK som din stödförening!
För mer information om detta, gå in på
www.svenskaspel.se/svea
Ett annat sätt att bidra med pengar till klubben
är att alla som har ett Stadiumkort går in på
Stadiums hemsida och anger att han/hon vill
ha VTK som sin stödförening. Klubben får då
3% i bonus på allt som han/hon köper. Den
personliga bonusen påverkas inte av detta.
För mer information om detta, gå in på
www.stadium.se och logga in på din privata
userid och klicka sedan på ’Stöd din förening’.

Viktigt att ni alla som inte kan använda er
abonnemangs tid någon vecka avbokar den i
systemet så att någon annan kan köpa tiden
och spela istället.
Träna med VTK rabatt på gym
Nytt gym på Kapelgatan 6, mitt i Vaxholm. Mer
fysträning gör de flesta tennisspelare både
snabbare och mer skadefri! Fina
träningserbjudanden enbart till VTKs
medlemmar nedan:
- Årskort Vuxen 3 000 kr (ord. pris 3 200 kr)
- Årskort Ungdom 1 800kr (ord. pris 2 200 kr)
- Engångsträning 60 kr
För mer information: www.waxholmwellnes.se

Styrelsen önskar er alla en bra tennishöst! Men
passa på att spela på vår fin grusbana under
hösten innan det blir för mörkt! Bra att alla ser
att den utnyttjas mycket.
För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se
Har ni frågor eller synpunkter på detta
informationsblad, så hör gärna av er till
klubben. Klubbens mail adress är
vaxholmstennisklubb@telia.com

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

