Vaxholms Tennisklubb,
information september 2014
Styrelsen i VTK
VTK:s årsmöte hölls den 9 mars, men här
kommer en kort uppdatering av vilka som sitter
i styrelsen och våra ansvars områden:
Tommy Svensson
Hans Andersson
John Parkinson
Marcus Thollin
Linus Amneryd
Douglas Parkinson
Monica Dreijer
Jon Söderblom
Filip Sten

– Ordförande
– Kassör
– Sekreterare
– Ungdomsansvarig
– Tävlingskommitté
– Tävlingskommitté
– Damansvarig
– Seriespelsansvarig
– Hallutvecklare

Har ni frågor kring klubben så kontakta gärna
någon i styrelsen! Telefonnummer och
mailadresser finns på VTK:s hemsida.
Vad har hänt de senaste månaderna?
Klubben skickade in en ansökan om
anläggningsbidrag till Riksidrotts Förbundet.
Klubben fick 500 000 kr i bidrag för en andra
tennisbana i If-hallen. Vi har nu möten med
kommunen för att färdigställa offertunderlag
och komplettera ansökningshandlingar så att
byggnationen kan komma igång så snart som
mjöligt. Parternas ambition är att ha en andra
inomhusbana färdig under 2015.
Skolan kommer att lämna tennishallen under
slutet av 2014 eller i början av 2015. När de
lämnar beror på när den nya gymnastikhallen
blir klar. Då har vi som plan att bland annat
öppna upp kafeteria området och göra om ytan
till en entré med en öppnare planlösning. En
arbetsgrupp kommer att bildas under hösten
för att ta fram förslag hur vi kan göra då
tennisen har denna del av If-halen för oss
själva. Vil du vara med så hör av dig till någon i
styrelsen,
Sommartennis och tennislägerl
Vecka 25-26 hade klubben sommartennis för
barn och ungdomar. Runt 40 var totalt med på
dessa läger. Det var spel både på grusbanan
och inne i If-hallen.
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Vecka 26 så arrangerades sommartennis på
grusbanan för damer. Det var intensivt träning i
tre kvällar som 12 damer var med på.
Som tradition hade vi ett tennisläger i
Nynäshamn helgen den 23-24 augusti. 18
ungdomar och 4 tränare var med. Mycket
tennis och andra roliga aktiviteter!
Kommunala arrangemang
Skolavslutningen på Eriksö den 13 juni
ordnade VTK två aktiviteter som ungdomar fick
testa. Se hur hårt de kunde slå en boll och
kasta bollar i en hink. Klubben delade ut saker
som vi fått av sponsorer.
Kulturnatten & Parkens dag, 6 september
Klubben ordnade följande program på
grusbanan på Lägret denna eftermiddag:
- Tennisträning för barn & ungdomar i VTK
- Uppvisningsmatcher
- Prova-på-tennis för alla som vill testa
Det var en riktigt fin dag med sol och mycket
folk på Lägret.
Ute-KM
Ute-KM 2014 spelades i slutet augusti med
finalerna helgen den 30-31 augusti. Totalt 31
startande i singelklasserna och 12 par i
dubbelklasserna. Nedan är resultaten från
detta Ute-KM.
Herrsingel A
1:a Douglas Parkinson 2:a Rasmus Parkinson

Herrsingel B
1:a Filip Sten 2:a Tomas Fredriksson
Damsingel
1:a Annika Rudestad 2:a Monica Dreijer
Juniorsingel
1:a Hampus Wennerholm
2:a Samuel Dahlström

Ladies Open den 9 november
Detta arrangemang har blivet in succé. Planen
är att arrangera detta i år igen. Under Ladies
Open kommer olika tennisövningar och
tennistävling att genomföras. Som vanligt
kommer mat & dryck att serveras. Ett utmärkt
tillfälle att få träffa och spela tennis med nya
damer.
Seriespel
Klubben anordnar fortfarande fyra olika
seriespel:
- singel (herrar och damer)
- dubbel (herrar)
Mer information och kontaktuppgifter finns på
hemsidan under Seriespel.

Damdubbel
1:a Yasmin Ekaman Munir/Annika Rudestad
2:a Monica Dreijer/Lena Hesselberg

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Nu har abonnemangen i If-hallen startat sedan
en tid tillbaka. Vi har många som står på kö för
att spela mer tennis, så kan du inte utnyttja din
tid, se då till att ledigmarkera tiden i vårt
bokningssystem så att andra får möjlighet att
spela tennis.
SO spelas den 11-19 oktober
Nu är det dags att boka biljetter till SO. Då får
Vaxholms Tennisklubben 15% provision på all
biljettförsäljning över 10 000 kronor. Du köper
dina biljetter online via länken:
http://ifso.ebiljett.nu/?mark=vaxholmstk

Herrdubbel
1:a Erik Westberg/Fredrik Odevall
2:a Rasmus Parkinson/Linus Amneryd
Mixeddubbel
1:a Suss Karlsson/Magnus Westerberg
2:a Lena Heldén/Nils de la Salle
Junior Panatta den 18 oktober
Även i år så har klubben fått bidrag från
Stockholms Tennisförbund för att
subventionera juniortennistävlingar inom VTK.
Under eftermiddag och kväll lördag den 18
oktober så kommer det att spelas en massa
dubbelmatcher och en god middag serveras.

Styrelsen önskar er alla en bra tennishöst!
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

