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Medlemsblad – Vå r/Sommar 2016

Nya Tider!

Vaxholms Tennisklubb tar nya tag och förbereder sig för Nya Tider. Vi hälsar alla medlemmar
välkomna att delta i utvecklingen av tennisklubbens verksamhet. Det är dags att skriva ett nytt
kapitel i klubbens långa historia, den verksamhet som startade för 80 år sedan, 1936.
Var med och ta del av alla möjligheter som framtiden kommer att erbjuda och hjälp till att lösa alla
spännande utmaningar som ligger framför oss. Framtiden kommer i etapper, måhända med en del
olägenheter på vägen, men vi hoppas landa i något som kan ge Vaxholms-tennisen en ordentlig
skjuts framåt.
Det första som händer, redan till hösten, är att
det kommer finnas dagtider i If-hallen, för alla
sorters tennis-aktiviteter. Morgon- eller
förmiddagsabonnemang för medlemmar, tider
för företag (eller andra arbetsplatser) att boka,
tennis-träning för enskilda eller grupper. Är du
som medlem intresserad av att utnyttja de nya
tider som blir lediga (vardagar mellan 07.00 –
15.00) så hör av dig till vår ordförande Tommy
Svensson (kontaktuppgifter nedan) eller eposta
till VTK på: vaxholmstennisklubb@telia.com

Men ännu hellre: lämna dina önskemål och synpunkter angående de Nya Tiderna genom att
klicka på länken – http://tinyurl.com/hpz4ojz – och svara på frågorna i den enkla webbenkäten.
Styrelsen kommer att jobba med alla svar som kommer in. Vi kommer att följa upp och svara på era
önskemål och kommentarer. Vi ser gärna att ni svarar så fort som möjligt, dock senast den 19e juni. (I
mitten av juli lämnas besked. Kostnad för abonnemang dagtid 110/kr/timmen.)

Ny bana
Styrelsen fortsätter arbetet med att bygga ut If-hallen med en andra bana. Tillsammans med
kommunen och andra parter har vi kommit en bra bit på den vägen. En hel del arbete återstår men vi
hoppas att en invigning kan komma till stånd under 2017. Då ges möjligheter för en utökad
verksamhet. Det är medlemmarna som bygger framtidens VTK. Ta chansen att forma din egen
tennisklubb!
Redan nu i höst kommer vi i VTK ha nuvarande entré för oss själva. Styrelsens ambition är att göra
om entrén och utrymmet runt kafeterian, men vi ser gärna att andra medlemmar också är med
skapar denna miljö. Svara på webbenkäten ovan och/eller kontakta styrelsen.

Årsmötet och ny styrelse
VTK:s årsmöte hölls den 13 mars. Efter konstituerande möte ser ansvarsfördelningen i den nya
styrelsen ut så här:
Tommy Svensson – Ordförande / epost: 1013svensson@telia.com / mobil: 070 - 231 00 45
John Parkinson – Kassör
Henrik Schmidt – Sekreterare
Karin Ytterström - Kommunikationsansvarig
Marcus Thollin – Ungdomsansvarig
Linus Amneryd – Tävlingskommitté
Douglas Parkinson – Tävlingskommitté
Monica Dreijer – Damansvarig
Jon Söderblom – Seriespelsansvarig
Filip Sten – Hallutvecklare

Information från Tennisskolan – Sommartennis
För alla juniorer erbjuds en rolig och intensiv träningsvecka i sommar.
Under vecka 24 och 25 finns det som vanligt
möjlighet att vara med på intensiv tennisträning
under 4 dagar (månd-tors). Vi tränar på
Vaxholms utomhusbana/inomhus och alla är
välkomna, såväl nybörjare som avancerad.
På förmiddagen tränar juniorer som vill spela lite
mer intensivt. Vi kör bl.a. bollövningar i högre
tempo, teknikträning, poängspel, fys och dubbel.
Juniorerna tränar ca 2-2,5 timmar/dag.
Grupperna består av 4 elever vilka indelas efter
spelstyrka och ålder. Max 16 deltagare/vecka.
På eftermiddagen finns det möjlighet att träna 1 timmes pass.

Tider:
- Förmiddag vecka 24 och eller vecka 25 kl 09.00-11.15 alt. kl 11.00-13.15
- Eftermiddag efter kl 13.
Kostnad:
- Förmiddag: 950 kr/vecka dvs 4 dgr
- Eftermiddag: 550 kr/vecka dvs 4dgr
Anmälan(och förfrågningar) görs till Ulf Persson på mejladress vaxholmtennis@hotmail.com snarast
möjligt. Antal platser är begränsat. Uppge träningsvecka/or, namn, födelseår, mobilnummer. Ange
också om du har ngn kompis du vill spela med. Har ni några frågor, så går det bra att använda
mailadressen ovan.

Annat smått och gott
•
•
•
•

Grusbanan på lägret är nu öppen för spel. Tider köps som vanligt i Parkgrillen. Priset är 80
kr/timme i år.
Ute-KM kommer att hållas 13 augusti - 28 augusti. Sista anmälningsdag söndagen den 7
augusti. Håll utkik på hemsidan.
VTK fyller 80 år i år, men styrelsen har bestämt att flytta fram firandet tills vi har en ny bana
och firar då desto mer.
Till hösten kör vi igång seriespelets igen. De olika serierna presenteras på hemsidan och där
finns också uppgifter hur man anmäler sitt intresse för att vara med.

Vi hörs och ses
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
Styrelsen önskar er alla en bra tennisvår och tennissommar!

