Vaxholms Tennisklubb,
information september 2015

Nu går vi in igen…
Efter en fin sommarsäsong är det nu dags att
återigen spela tennis inomhus. Men det finns
fortfarande chans att spela på den fina
utomhusbanan på Lägret.

Hälsning från Styrelsen
Styrelsen hälsar alla, nytillkomna och ”gamla”
medlemmar välkomna till en ny säsong med
VTK.
VTK:s årsmöte hölls den 8 mars. Här kommer
en uppdatering av vilka som sitter i styrelsen
och våra ansvarsområden:
Tommy Svensson
John Parkinson
Henrik Schmidt
Marcus Thollin
Linus Amneryd
Douglas Parkinson
Monica Dreijer
Jon Söderblom
Filip Sten

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

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

Hur går det med planerna om en andra
inomhusbana?
Under våren/sommaren har ett antal möten
genomförts med kommunen för att få till stånd
en utbyggnad av en andra tennisbana så snart
som möjligt. VTK har sökt och erhållit bidrag
från Riksidrottsförbundet för en utbyggnad, och
kommunen har också en utbyggd tennishall
planlagd i sin 4-årsplan. Även om det
fortfarande krävs ett antal kommunala beslut
så har ändå kommunen initierat framtagning av
undersökningar. Under hösten hoppas VTK att
ett färdigt förfrågningsunderlag ska finnas
framme att skicka ut till intresserade byggentreprenörer. Nästa möte med kommunen
sker i mitten av september.
Höstens tennisskola för juniorer
Vecka 37 drar tennisskolan för alla klubbens
juniorer igång. Ulf Persson kommer även i år
att samordna tennisskolan. Information om
grupper och tider är distribuerade till alla
inblandade.
Höstens övriga tennisspel – Dam och herr
Klubben har många aktiva damer som deltar i
tennisskola och seriespel. Kontakta Monica
Dreijer för mer information.
Singelserien för herrar fortsätter också som
tidigare. Här finns utrymme för fler spelare att
delta. Hör av er till Jon Söderblom om du/ni vill
vara med. På liknande sätt förhåller det sig
med den populära dubbelserien. Här finns
också plats för fler spelsugna dubbelpar.
Nyhet! – Mixed serie
Styrelsen har fått propåer att starta upp en
Mixed Dubbelserie. Uppenbarligen finns ett
intresse bland klubbmedlemmarna om en
sådan. Om tillräckligt underlag finns är tanken
att vi startar en sådan serie under hösten och
avslutar den i vår. Har du redan en partner och
vill delta eller om du själv vill vara med men
söker partner, hör av dig till Jon Söderblom.

Andra planerade höstaktiviteter
- 17 oktober planeras JuniorPanattan för
barn/ungdomar. Där delas alla in i jämna
dubbelpar i olika åldersklasser. Korta
matcher varvas med lekar och andra
tävlingar. Fika erbjuds till både barn och
föräldrar.
- 8 november anordnas LadiesOpen. Hit
välkomnas alla damer för både träning och
tävling. Som vanligt kommer mat & dryck
att serveras. Ett utmärkt tillfälle att få träffas
och spela tennis.
- Generationsdubbelturnering planeras till 6
januari.
- Inne KM kommer senare i januari. Håll utkik.

Veckorna före midsommar genomfördes som
vanligt den populära tennisskolan. Många barn
och ungdomar spelade sommartennis på
Lägret under ledning av Ulf Persson.
På sensommaren åkte ett gäng juniorer på
tennisläger i Nynäshamn. Sammanlagt 17
stycken spelade tennis, badade och hade
roligt.

Mer information och anmälningsmöjligheter
kommer på hemsidan.
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.
Sommarens många tennisaktiviteter
Sommaren har erbjudit många VTK-aktiviteter.
På försommaren arrangerades miniturneringen
SommarSmashen.

Ute-KM
Ett lyckat ute-KM 2015 spelades i augusti med
finalerna helgen den 22-23 augusti. Lite knappt
40 medlemmar deltog och kämpade i de sju
klasserna.
Mixeddubbel:
1. Helene Lindstrand/Fredrik Odevall
2. Lena Heldén/Nils de la Salle

Damdubbel:
1. Yasmine Ekman Munir/Annika Rudestad
2. Eva Englund/Suss Karlsson

Damsingel:
1. Sara Ellsäter 2. Malin Sjöstrand
Juniorsingel:
1. Samuel Dahlström
2. Hampus Wennerholm

Herrsingel B
1. Claes Hedin 2. Magnus Westerberg

Herrdubbel:
1. Fredrik Odevall/Douglas Pakinson
(Sebastian Baehre) 2. Rasmus Parkinson/John
Parkinson

Herrsinel A:
1. Rasmus Parkinson 2. Douglas Parkinson

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

