Februari 2015

Vaxholms Tennisklubb,
information februari 2015
Årsmöte söndag den 8 mars
VTK:s årsmöte kommer att hållas söndag den
8 mars klockan 15 i vårt klubbrum. Efter
årsmötet kommer klubben bjuda på en enklare
mat bit och dryck. Det är oftast få medlemmar
som kommer till dessa möten, så kom gärna
och lyssna på vad som har hänt och vad
styrelsen planerar ska hända framöver.
Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Klubben fortsätter att växa och snart är vi fler
än 300 medlemmar. Med endast en bana i
dagsläget är det därför mycket stort tryck på
lediga tider. Vi ber er därför att alltid avboka er
abonnemangstid då ni inte kan spela, så att
någon annan kan köpa tiden och utnyttja
tennisbanan. Ni får då också möjlighet till
pengar på ert bokningskonto.
Vad har hänt de senaste månaderna?
Mitt i Södra Roslagen skrev en artikel om att
VTK behöver en andra tennisbana.

budget för 2015 finns pengar för projektering
av en utbyggnad av If-hallen med ytterligare en
tennisbana, vilket är en bra start och en tydlig
viljeinriktning från Vaxholms Stads sida.
Vi har en förhoppning om att kunna starta
ombyggnationen under hösten 2015. Det
kvarstår dock en del frågeställningar som
hanteras, men klubben arbetar aktivt för att
dessa ska lösas under våren.
Generationsdubbel
Tennisåret 2015 började med att 8 par spelade
i Generationsdubbel. Paren var uppdelade i två
grupper. Vinnarna på förmiddagen var Osborn
och Nils de la Salle och på eftermiddagen vann
Bengt och Ellinor Lundqvist.
Inne-KM
Inne-KM 2015 spelades i januari/februari med
finalerna helgen den 7-8 februari. Nedan finns
resultaten från Inne-KM. De som lyckades
försvara sina titlar från förra året var Stefan i
HS A och Helene/Fredrik i MD. Bra spelat och
det är jämnt i toppen.
Damsingel A
1:a Eva Englund 2:a Lena Hesselberg
Herrsingel A
1:a Stefan Svömmekjaer
2:a Rasmus Parkinson

Styrelsen har fört en konstruktiv dialog med
Vaxholms Stad under året om vårt behov av en
andra inomhus tennisbana. I Vaxholms Stads

Herrsingel B
1:a Thomas Fredriksson 2:a Nils de la Salle

Juniorsingel
1:a Vilmer Schmidt 2:a Hampus Wennerholm

Ute-KM spelas i augusti
Nästa planerade tävling för alla medlemmar är
först i augusti och det är Ute-KM. Planen idag
är att det ska spelas mellan 8-23 augusti.
Hjälp oss att hitta nya sponsorer till VTK!
Klubben har en god ekonomi idag, men ska
klubben göra allt som vi önskar så behöver vi
pengar. En viktig inkomst för klubben kommer
från våra sponsorer. Skulle ni eller någon ni
känner vara intresserad av att sätta upp en
reklamskylt i tennishallen, så kontakta Tommy
Svensson eller John Parkinson.

Damdubbel
1:a Eva Englund/Suss Karlsson
2:a Camilla Kvissberg/Elenor Lundqvist

För mer information, se även broschyren:
http://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/VT
K_folder2011.pdf
Klubben vill även tacka våra nuvarande
sponsorer:

Herrdubbel
1:a Erik Westberg/Fredrik Odevall
2:a Rasmus Parkinson/John Parkinson
Mixeddubbel
1:a Helene Lindstrand/Fredrik Odevall
2:a Lena Heldén/Nils de la Salle

Styrelsen önskar er alla en bra tennisvår! Ska
bli härligt att kunna spela ute om några
månader på vår grusbana vid Lägret.

Seriespel
Klubben anordnar tre olika seriespel:
- singel (herrar och damer)
- dubbel (herrar)

För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se

För ytterligare information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida under
”Seriespel”.

Har ni frågor eller synpunkter på detta
informationsblad, så hör gärna av er till
klubben. Klubbens mail adress är
vaxholmstennisklubb@telia.com

Juniortävlingar under våren
SEB Next Generation klubbtävling kommer att
spelas den 1 maj. Klubben kommer även
ställa upp med ett lag i Juniorserien.

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

