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Verksamhetsplan för Vaxholms Tennisklubb 2021–2022
Verksamhetsidé
Vaxholms Tennisklubb är en aktiv, levande, och inspirerande klubb för alla tennisintresserade i
Vaxholm. Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla att utvecklas och ha kul med sin tennis hela
livet.
Förutsättningar
• Vaxholms Tennisklubb grundades 1936.
• Vaxholms Tennisklubb har sin verksamhet i Bollhallen på Vaxholms Campus (2 tennisbanor) och på
Lägret (1 grusbana). Klubben hyr även timmar i Nya Bollhallen för Knattetennis på fredagar.
• Klubben har runt 550 medlemmar.
Värdegrund
Glädje – Variation, utveckling & resultat, uppmuntran & feedback, positiv energi och lek.
Gemenskap – För alla, bejaka olikheter, respektera alla, involvera & bjuda in.
Engagemang – Vi är: delaktiga och deltar, bidrar till aktiviteter och ställer upp, bryr oss, är lyhörda,
drivande och tar tag i saker.
Vision
Skärgårdens centercourt
Långsiktiga verksamhetsmål tom 2024-03-11
• Att ha över 600 medlemmar
• Att ha 120 ungdomar i verksamheten mellan 6–20 år och flera utbildade hjälptränare från klubben
• Att klubben ordnar minst 8 st interna tävlingar/år för vuxna resp. barn
• Att främja att klubben har dam-, herr- och juniorlag med i Svenska TF serier
• Att klubben har flera aktiva kommittéer som utvecklar klubbens verksamhet
• Att klubben har etablerat samverkan med andra klubbar
• Att hålla en stabil ekonomi
Kortsiktiga verksamhetsmål tom 2022-03-13
• Att sprida Vaxholms Tennisklubbs värdegrunder, vision och policy
• Att Skärgårdsserien har tio divisioner under året och att vi har en dubbelserie för herrar och damer
• Att bibehålla en god tränings- och tävlingsanda i klubben
• Att fortsätta ha en hög beläggningen av tennisbanorna på dagtid på vardagar
• Att ha klubbrummet omgjort till en social plats för medlemmar men även en plats att värma upp

Tävlingar
Månad

Inne-KM (preliminärt)
SommarSmashen för Ungdomar
Ute-KM, Lägret
Panatta för Ungdomar
Panatta
Ladies Open

April
Juni
Augusti
Oktober
Oktober
November

Generationsdubbel (inomhus)
Inne-KM

Januari
Januari

År
2021

2022

Interna gruppspelet (Skärgårdsligan)

Herr-damsingel

Herrdubbel

Omgång
5
6
7
20

Startdatum
September 2021
November 2021
Februari 2022

Sista speldag
November 2021
Februari 2022
April 2022

September 2021

April 2022

Tennistider
Strötider kan bokas av klubbens medlemmar via e-bokningssystemet MATCHi på klubbens hemsida
www.vaxholmstennisklubb.se, eller direkt via www.matchi.se. Abonnemang och medlemsregister
administreras av Tommy Svensson, vaxholmstennisklubb@telia.com
Strötider på grusbanan vid Lägret säljs och administreras av Göran och Ulf Hägglund,
tfn 070 155 3608 resp. 08 541 30644. Speletiketter finns också att köpa i Parkgrillen vid Lägret.
Årsmöte
Söndagen den 13 mars 2022. Sista inlämningsdag för motioner är 14 dagar före årsmötet.
Information
Klubben kommer att skicka ut 3–4 Infoblad per år om händelser i klubben. Löpande information finns
alltid på klubbens hemsida. Där kan man t ex hitta datum för styrelsemöten, spelschema och
kontaktpersoner för klubbens gruppspel och allmän information om klubbens tennisskolor.
Kommittéer
Under styrelsen arbetar förnärvarande följande kommittéer.
Inredningsgruppen har jobbat med att fräscha upp korridoren och klubbrummet och ska fortsätta med
det under 2021
Damkommittén har pausat under 2020 pga Corona. Men förhoppningen är vi ska kunna starta upp
igen 2021 och arrangera olika event som t ex Ladies Open.
Rapportering
Avstämning av verksamhetsplan sker löpande på styrelsemöten Revidering av verksamhetsplanen
sker 1 gång per år. Denna plan är uppdaterad till årsmötet 2021-03-14.
”För att lyckas behöver vi alla medlemmars stöd, engagemang, lojalitet och glädje”
Verksamhetsplan 2021–2022 Vaxholms TK.

