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Verksamhetsberättelse
för Vaxholms Tennisklubb
perioden 2007 03 17 – 2008 03 16
Styrelse
Den av årsmötet valda styrelsen har haft följande sammansättning:
Vald till årsmötet
Ordförande:

Dan Pierre, vald av årsmötet 2008

Nyval 1 år

Övriga ledamöter:

Tommy Svensson
John Parkinson
Hans Andersson
Nils Ahlsell
Thomas Hansen
Barbro Dillner
Magnus Westerberg

2008
2009
2009
2008
2008
2009
2009

Omval 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
1 år kvar av mandattid
1 år kvar av mandattid
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Hedersordförande:

Ulf Eriksson

vald 1999

Styrelsen konstituerade sig vid styrelsemötet 2007-04-18 enligt följande:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare/Ungdomsansvarig
Tävlingskommitté
Tävlingskommitté
Klubbmästare/Seriespelsansvarig
Marknads- / Informationsansvarig

Dan Pierre
Tommy Svensson
Hans Andersson
John Parkinson
Thomas Hansen
Barbro Dillner
Nils Ahlsell
Magnus Westerberg

(Vald av årsmötet)

(Ansvarig)

Verkställande utskott har utgjorts av ordförande, sekreterare samt kassör.
Styrelsen har hållit 9 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte samt ett icke
protokollfört möte i anslutning till julbord på Cinderella.

Revisorer och valberedning
Årsmötet valde följande till revisions- och valberedningsarbete:
Revisorer:

Ulf Hägglund
Bengt Olsson

2009
2008

Valberedning:

Maj Jansson
Göran Hägglund

2008
2008
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Medlemmar och medlemskap
Vaxholms Tennisklubb hade vid årsskiftet 195 (204) medlemmar inklusive 8 (7)
företagsmedlemmar/sponsor. Siffrorna inom ( ) avser verksamhetsåret 2006.
Våra medlemmar har en köns- och åldersfördelning enligt följande:
Seniorer:
Ungdomar (<19 år):

19 (19) damer
23 (31) flickor

80 (81) herrar
65 (66) pojkar

Klubben har svårt att växa beroende på att vi inte kan erbjuda abonnemangs- och/eller
träningstider, varken till vuxna eller ungdomar, varför många tennisintresserade är
tvungna att vända sig till närliggande klubbar, t ex Näsby Park, för att få träna och spela
tennis.
Våra reklamsponsorer, som automatiskt får ett företagsmedlemskap, har under året varit:
If, Stockholms Läns Elektriska AB, Vaxholms Marin- & Utombordarservice, Bravida
Elektrobyrån, Swedbank, Mäklarringen, Mäklarhuset samt Svensk Fastighetsförmedling.
Medlemsavgiften för år 2007 var 250 kr (200 kr) för seniorer, 150 kr (100 kr) för juniorer
samt 100 kr (100 kr) för stödjande medlemmar. Familjeavgiften var 450 kr (450 kr)
(familjemedlemmar med samma adress).
Klubben är ansluten till Svenska Tennisförbundet och Stockholms Tennisförbund samt har
ständigt medlemskap i Föreningen Vaxholms Fästningsmusei Vänner.
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Barn- och ungdomsverksamheten
Klubben har under året haft organiserad tennisträning för juniorer på tisdagar och
torsdagar.
Följande tränare nedan har instruerat klubbens juniorer:
-

Ulf Persson
Anders Ahlholm
Pavel Zenkevits
Eric Sundin
David Westerling
Sebastian Baehre

Tennisskolan har under hösten tagit in ca 20 elever. Vi är i nuläget totalt 75 st. Vi har
juniorer i verksamheten som är födda mellan åren 1990-2000. De flesta är födda under
åren 1995-1997 och andelen flickor totalt i tennisskolan ligger på ca 20 %.
Under året är det elever som tränar varannan vecka pga att så många som möjligt ska
kunna erbjudas plats. Detta är ett sätt att minska köbildningen något. I nuläget finns det ca
70 elever på kö, vilket fortfarande är svårbemästrat.
Under våren har klubben för första gången deltagit i Tennis Stockholms juniorserie. Vi
hade ett lag för pojkar födda 1993 och senare. Vi spelade 6 lagmatcher mot andra klubbar
i Stockholmsområdet. Varje lagmatch innehöll 2 singlar och 1 dubbel. Våra killar, Rasmus
Parkinson, Johan Eklund och Edvin Ericson, skötte sig med bravur och slutade 2:a efter
Åkersberga TK.
Det spelades Kalle Anka Cup klubbtävlingen den 1 maj. Vi hade ca 15 deltagare i 3
klasser. En heldag med tennismatcher där ett slutspel ordnas i varje klass. Kul att flera av
de yngre spelarna deltog.
Tennisskolan hade sin festliga sommaravslutning den 15/5. Som vanligt fullt med
ungdomar och föräldrar i If-hallen. På denna sista dag av tennisskolan så lämnade även
SEB’s kontorschef i Vaxholm, Fredrik Dalhagen över närmare 200 tennisbollar till
klubbens ordförande Dan Pierre. Dessa bollar ska framför allt användas för
ungdomsverksamheten. Ett stort tack SEB för denna sponsring!
Under sommaren arrangerades ”sommartennis” på våra utomhusbanor. Det var 35 st
intresserade ungdomar som tränade 1-2 timmar/dag under vecka 25. Flera grupper
bestod av spelare som tränar regelbundet i klubben, men många var också nybörjare som
testade om tennis var något som passade dem. Detta är ett ypperligt tillfälle för elever
som finns på vår väntelista att delta.
Klubbens interna lördagsspel har under våren-07 och hösten-07 resulterat i ca 40 st
tennismatcher för juniorerna. De flesta matcher spelas på lördagskvällar mellan kl 18-20.
Några uppskjutna matcher kunde spelas på skolloven. Lördagsspelet är till för alla elever
som vill spela lite matcher där grupperna är nivåanpassade. Väldigt kul att en del yngre
spelare vill pröva på matchspel. Matchträningen är viktigt för juniorernas utveckling.
Gruppsegrare under hösten har varit: Calle Westerberg, Alex Davalos, Daniel Davalos,
Annika Lundqvist och Rasmus Parkinson.
Tennisskolan hade även sin traditionella julavslutning den 11/12. En fullsatt hall med
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juniorer, föräldrar och syskon. Som vanligt inköptes lussebullar och pepparkakor. Ulf, Eric
och David sysselsatte alla tennisintresserade med diverse tennislekar. Prisutdelning för
lördagsspel och aktiviteter rundade av tillställningen efter 2 timmar.
Ungdomstävlingar
I början av sommaren (vecka 24) ordnades en tennisturnering för ungdomar. Matcherna i
denna turnering spelades på vår grusbana mellan klockan 9 och 12 varje vardag under
veckan. Åtta ungdomar delades in i två grupper och alla mötte i alla i sin grupp. Vinnaren i
respektive grupp möttes i en final. Jesper Åkerlund vann över Viktor Åberg i finalen.
Under novemberlovet ordnade klubben en Höstlovscup som bestod av en dag singel och
en dag dubbel för de ungdomar som spelar i VTK:s tennisskola. Tisdagen den 30
november gick singelturneringen av stapeln. Tio ungdomar var med i denna klass och
efter 12 välspelade matcher så blev resultatet
A-finalen
1:a Rasmus Parkinson
2:a Douglas Parkinson
B-finalen
1:a Elias Jungkvist
2:a Fabian Hasselstrand
Onsdagen den 31 november spelades dubbelturneringen. Åtta ungdomar var med i denna
klass och efter 12 välspelade matcher så blev resultatet
1:a Rasmus Parkinson/Fabian Hasselstrand
2:a Douglas Parkinson/Daniel Davalos
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Tävlingsverksamheten
Herrarnas seriespel
Under 2007 så har seriespelet tyvärr inte varit någon succé, det har fungerat betydligt
sämre en andra år. Många har tyvärr varit dåliga på att spela sina hemma-matcher, vilket
gör att det inte har rullat på. Vi vill hinna med att spela två serier per termin. Om man inte
spelar en hemma-match så åker man automatiskt ner en serie (ifall inte t ex motståndaren
har dragit sig ur pga. t ex skada). Det har bara varit tre divisioner under året som gått.
Denna säsong så har John Parkinson och Adam Kviman vunnit serien varannan gång.
Det roliga är att det är många som varit upp i högsta divisionen och fightats. De spelare
som varit upp i division ett under 2007 är följande (inom parantes står hur många gånger
personen vunnit serien under kalender året 2007):
John Parkinson (2)
Adam Kviman (2)
Micke Jansson
Håkan Torbjörnsson
Jan Körnefors
Mats Larsson
Erik Åberg
Dan Pierre
Lars Hammarberg

Damernas seriespel
Under året har de i damernas gruppspel spelats fyra omgångar och i två divisioner. De
har varit många spännande matcher men Karin Söderman har dominerat årets gruppspel.

Herrarnas dubbelspel
Tronskifte i Herrarnas dubbelspel !!
På ett mycket övertygande och betryggande sätt segrade det till serien nykomponerade
paret
John Parkinson/Jan Körnefors före de regerande mästarna Sven-Gunnar
Svensson/Frantisec Zvrskovec. Paret Ulf Hägglund/Tommy Svensson tog tredje platsen
med minsta möjliga marginal före paret Hammarberg/Hammarberg.
Under årens lopp har följande segrare korats:
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

Alf Frenkel / Håkan Jedholm
Sven-Gunnar Svensson / Frantisec Zvrskovec
Sven-Gunnar Svensson / Frantisec Zvrskovec
Alf Frenkel / John Parkinson
Sven-Gunnar Svensson / Frantisec Zvrskovec
John Parkinson / Jan Körnefors

I Dubbelserien för 2007/2008, som startade v 41 2007 och beräknas vara färdigspelad
under våren 2008, så är vi åter 11 par. Nykomlingar i serien är paren Eric Sundin/David
Wetterling och Staffan Stockeld/Filip Sten. Resultaten redovisas löpande under platsen för
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det Interna Seriespelet, på anslagstavlan i If-hallen.

Ute-KM 2007
Ute-KM arrangerades på Lägret under augusti månad. Fem tävlingsklasser genomfördes
(antal deltagare): herrsingel (14 st.), damdubbel (2 st.), herrdubbel (5 st.), mixeddubbel (6
st.) och juniorsingel (4 st.).
Finalerna gick den 19 augusti vilket var en varm och solig dag. Ungdomar som hade varit
med och spelat i juniorsingelklassen ordnade med fika och korvgrillning under finaldagen.
Klass

Finalister

Segrare

Herrsingel

John Parkinson
Adam Kviman

Adam Kviman
7-6, 6-4

Damdubbel

K.Nilsson / B.Dillner
Lundquist/Matsson

K.Nilsson / B.Dillner

Herrdubbel

E.Sundin / D.Westerling
J.Parkinson / R.Parkinson

J.Parkinson / R.Parkinson
7-5, 6-2

Mixeddubbel

Gredinger
C.Molander / J.Körnefors

C.Molander / J.Körnefors
6-4, 6-1

Inne-KM 2008
Inne-KM arrangerades i If-hallen mellan den 19 januari och den 3 februari. Fyra
tävlingsklasser genomfördes (antal deltagare): herrsingel (15 st.), pojksingel (7 st.),
herrdubbel (4 st.) och mixeddubbel (5 st.). Det blev ingen damsingel- eller
damdubbelklass i årets Inne-KM vilket känns lite tråkigt.
Finalerna spelades söndagen den 3 februari. Flera av våra tennisungdomar ordnade med
fika under finaldagen. Kaffe, hembakade bullar, smörgås och korv såldes i cafeterian.
Detta var uppskattat av publiken och spelarna.
Klass

Finalister

Segrare

Herrsingel

Adam Kviman
John Parkinson

John Parkinson
6-3, 0-6, 6-2

Pojksingel

Rasmus Parkinson
Linus Amneryd

Rasmus Parkinson
6-0, 5-7, 6-1

Mixeddubbel

K.Nilsson / R.Nilsson
C.Molander / J.Körnefors

K.Nilsson / R.Nilsson
7-6, 6-3

Herrdubbel

T.Karlsson / D.Pierre
K.Körnefors / J.Parkinson

J.Körnefors / J.Parkinson
6-1, 6-0
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Panatta handikappdubbel
Höstpanattan spelades lördagen den 10 november med 10 anmälda par. Nu när vi bara
har en Panatta per år, så verkar det som fler kommer till denna tävlingsform. I år var
upplägget även lite annorlunda vilket var uppskattat av alla. De 10 paren blev indelade i
två grupper. Alla i resp. grupp spelade mot varandra. Första grupp spelade sina matcher
mellan klockan 9 och 15 och den andra gruppen spelade sina matcher mellan 15 och
20:30.
Klubbmästaren Nils Ahlsell ordande även med en lunch i år. Innan lunch gjorde vi dock en
kort paus med tennismatcher och Niana bjöd på ett gympa pass i hallen. Trevligt avbräck
från tennisen.
Som vanligt dukade sedan klubbmästaren fram en utmärkt middag som bestod av utmärkt
buffé och en paj till kaffet.
Finalen har nog aldrig varit så jämn som denna final. Efter full tid stod det 4 lika mellan
C.Molander/J.Parkinson mot A.Hansen/T.Hansen. Så finalen fick avgöras med ett
avgörande game. Detta game vann Hansen, så årets Panatta titel gick till familjen
Hansen.
Flera av våra medlemmar hade skänkt fina priser till Panattan som delades ut som priser.
Priser som vi fick var från STF, DN-galan, och Niana.

Generationsdubbel
Torsdagen den 3 januari 2008 ordnades en Generationsdubbel i If-hallen. Det var 4
familjer som spelade 12 matcher om titeln Generationsdubbelmästare. Efter många
välspelade matcher så stod familjen Parkinson (John, Rasmus och Douglas) som vinnare.
De övriga tre familjer fick alla 4 poäng (dvs. de vann 2 matcher vardera), så de delade på
andra platsen. De som delade på andra platsen var: Larssons, Höglunds, Stens.
Förhoppningen är att denna Generationsdubbel ska bli en årlig tävling efter nyårshelgen
(inomhus). Tanken är att även ha en Generationsdubbel i början av sommaren på vår fina
grusbana vid lägret. Styrelsen hoppas på att det finns intresse för dessa tävlingar.
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Ny idrottshall, Vaxö Sportcentrum
Som vi tidigare redovisat är en utbyggnad av Vaxö IP planerad. Projektet är initierat av de
idrottsföreningar som har sin verksamhet förlagd till Vaxö IP. Föreningarna är gemensamt
organiserade i en ekonomisk förening (Vaxö IP ekonomisk förening) som på uppdrag av
resp. föreningsstyrelse driver projektet tillsammans med Vaxholms stad.
Kommunstyrelsen har 2005-10-10 beslutat att uppdra åt Tekniska förvaltningen att
studera och kostnadsberäkna en lämplig byggnad vid befintlig idrottshall, där skolans
behov av gymnastiklokaler tillgodoses. Vidare ska idrottsrörelsens behov beaktas vid en
projektering. Därefter (november 2006) har kommunalfullmäktige i budget för 2007-2008
anslagit totalt 30 mkr för en ny idrottshall.
Tekniska enheten inom stadens förvaltning har genomfört ett programmöte (december
2006) där VTK inbjudits för att framföra sina synpunkter kring den samrådsskiss som
utarbetats av Björn Greitz Arkitektkontor.
Under 2007 har en projektering skett och ett förfrågningsunderlag ligger nu klart för en
kommande upphandling.
Kommunstyrelsen har även beslutat att en budget om totalt 65 miljoner ska anslås till
projektet. Kostnaden är beslutad och ligger därför i kommunens investeringsbudget.
Byggstart beräknas till våren 2009 med inflyttning under 2010.
Under våren 2008 har Vaxö IP ekonomisk förening fått kommunstyrelsens uppdrag att
utreda förutsättningarna för drift och ägande av den nya anläggningen i form av ett
arenabolag.
Grundförutsättningen i en sådan konstruktion baseras på att kommunen är kredittagare
(65 miljoner) och att de verksamma föreningarna utgör ägare av anläggningen.
VTK:s ordförande har utsetts att leda utredningsarbetet vars syfte bla är att kartlägga
driftekonomiska fördelar, organisation och konsekvenser för föreningslivet.
Ambitionen att inkludera en utbyggnad av vår tennishall i den totala utbyggnaden av
idrottsanläggningen kvarstår.

Skötsel av tennisbanan i If-hallen
Tennisbanan i If-hallen används flitigt under höst-, vinter och vårsäsongen och skolan
använder dessutom tennisbanan för gymnastik under dagtid, så det är inte konstigt att det
slitaget i hallen har ökat under senare år.
Men utöver det normala slitaget, så har hallen vid ett flertal fredags- och lördagskvällar
olovligt använts av ungdomar som ”fritidsgård”. Detta är naturligtvis inte tillåtet och för att
begränsa denna verksamhet, så har nattvandrarna försett med passerkort för att kunna
kontrollera lokalerna under sena kvällar på helgerna.
Men det är också viktigt att vi som spelar i hallen kontrollerar, att nödutgången bakom
skynket resp dörren bortom herrarnas omklädningsrum är låsta, så att ingen kommer in i
hallen denna väg efter stängning.
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Har ni medlemmar synpunkter eller önskemål, så mejla dessa till
vaxholmstennisklubb@telia.com.

Skötsel av utebanorna
På samma sätt som under senare år har bröderna Ulf och Göran Hägglund arrenderat
klubbens utebanor vid Lägret. De har haft hand om skötsel och iordningställande av
banorna samt all administration av uthyrning. Kostnaden för inköp av tennisbanemassa
och material för skötsel av banorna har bekostats av föreningen.
Inga större investeringar gjordes under föregående år, men grusbanorna var i mycket bra
skick under sommaren 2007. Asfaltbanan är dock i mycket dåligt skick.
Klubben har haft möjlighet att disponera banorna för interna tävlingar och träningsläger för
våra ungdomar utan ersättning.
Skolan har även använt asfaltbanan för gymnastikundervisning under månaderna april till
maj och augusti till september. Skolan har fått disponera tennisbanan utan kostnad.
Under sommaren är det många Vaxholmare och turister som har spelat på vår fina
utebana, men det finns plats för fler personer att spela på den mycket fina grusbanan. Vi
kan vara stolta att ha en sådan bra grusbana inom klubben.

Reklam- och sponsorverksamhet
Ett stort tack till If, Stockholms Läns Elektriska AB, Vaxholms Marin- &
Utombordarservice, Bravida Elektrobyrån, Swedbank, Mäklarhuset, Mäklarringen samt
Svensk Fastighetsförmedling som under året sponsrat verksamheten genom att hyra
reklamplatser i hallen:
Ett extra stort tack till klubbens huvudsponsor If, samt till all personal på Statoil för er fina
service vid bokning av löstider.
Det finns reklamplaster kvar för dem som är intresserade. Hör av Er till någon i styrelsen.
Som tidigare nämnts så fick klubben nästan 200 bra bollar av SEB på
sommaravslutningen av tennisskolan i våras, dvs lika många bollar som vi har
medlemmar i klubben I januari 2008 fick vi ytterligare runt 200 bollar av SEB. Även dessa
bollar ska framför allt användas till vår ungdomsverksamhet. Dessa bollar kom väl till
användning, så ett stort tack SEB för bollarna!

Information och marknadsföring
Klubben har ett mailregister som används för alla informationsutskick i samband med
tävlingar och nya omgångar i seriespelet. Givetvis så ska informationen även finnas på
klubbens hemsida som
t ex information om seriespelet, information om kommande tävlingar och tävlingsresultat.
Vi har köpt ett verktyg som kallas C-web som gör det enklare för oss att uppdatera vår
hemsida. Magnus Westerberg och John Parkinson behärskar verktyget i dagsläget, men
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tanken är att kunskapen ska spridas till flera för att VTK alltid och med kort varsel ska
kunna ha en uppdaterad hemsida. Anmäl till Magnus eller John om ni kan/är intresserad
av html och vill få en första introduktion.
Den gamla webbadressen www.vaxholmstennisklubb.org.se är nu avstängd, och den nya
webbadressen som kommuniceras i allt material från VTK är:
www.vaxholmstennisklubb.se
Viktiga länkar på Internet som leder till VTK är: www.tennis.se (klubbregistret) och
www.tennisstockholm.se
Alla medlemmar uppmanas att på olika sätt få medlemmar och icke-medlemmar att ofta
gå in på hemsidan. Det går bra för de som vill att när som helst länka till
www.vaxholmstennisklubb.se för att öka trafiken och kännedomen om klubbens
verksamhet.
Gå gärna in på vår hemsida och hitta den senaste informationen om klubben.

Ekonomisk rapport
Tennisklubbens ekonomi är fortfarande mycket god. Vi har bra uthyrning av
tennisabonnemang och många elever i Tennisskolan, vilket medför en stadig inkomst. Vi
har dock lite ökade kostnader på tennisskolan då vi förstärkt Uffes insats med några
hjälptränare.
Skolan hyr fortfarande tider av oss på dagtid, så där får vi in en del pengar men
förslitningen på hallen ökar dessvärre också. En annan viktig inkomstkälla för oss är våra
sponsorer som betalar för sina reklamskyltar i hallen.
Årets goda resultat beror även på att vi placerade 500tkr i en aktiesparfond som gav en
mycket fin utdelning. Vi fick ca 160tkr i värdestegring under 18 månader. Med tanke på
den oroliga börsen har vi inte gått in med någon ny placering utan har pengar på konto
som givit en ränta på drygt 11.000kr.
Vi har dock drabbats av kostnader som inte var budgeterade. Åsknedslag gjorde att vi fick
betala halva reparationen av lås systemet till hallen. Det gick på ca 20tkr.
Våra intäkter består fortfarande av medlemsavgifter, sponsorpengar samt avgifter för
tennisskola och abonnemangsavgifter. Det är viktigt att alla som nyttjar hallen på något
sätt betalar sin medlemsavgift. Dessutom anser jag och den övriga styrelsen att det är
självkart att man betalar sin avgift till tennisskolan samt den tid man hyr av klubben för
tennisspel. I övrigt tycker jag att vi måste se till att Panatta tävlingen blir självfinansierad. I
år fick klubben skjuta till ett belopp för att täcka kostnader för tävlingen.
Framtiden ser fortfarande ekonomiskt sätt ljus ut. Vi håller på med en förhandling med
kommunen om att få hjälp att bygga en ny bana. Vi har även i nästa års budget satt av
pengar för detta ändamål. Avslutningsvis så tackar vi alla som stödjer Tennisklubben med
sponsring mm.
Som tidigare sagts så är föreningens ekonomi i balans och årets överskott föreslås
överföras i ny räkning. I övrigt hänvisar vi till årets resultat och balansräkning som kommer
att presenteras på årsmötet. På årsmötet kommer styrelsen även att lägga förslag på
budget för 2008.

Vaxholms Tennisklubb

Verksamhetsberättelse 2007

Sid 11(11)

Ordförandes slutord
Jag börjar med att konstatera att vår tennisskola fortsätter att fungera väl för de barn och
ungdomar som vi för närvarande kan ta hand om. 75 elever får en fin träning varje vecka
alternativt varannan. Våra tränare gör ett fantastiskt arbete särskilt med tanke på den
begränsade planyta som står till förfogande. Ytterligare 70 står dock i kö. Trycket på
klubben att skapa ökade möjligheter för både träning och tävling är m a o mycket stort.
Sammantaget ger detta oss i styrelsen extra energi att fortsätta arbetet med att uppvakta
kommunen kring et eventuell hallutbyggnad. Klubben har inte de ekonomiska
förutsättningar som behövs för att själv bära kostnaderna för detta. Någon form av
kommunal subvention för att möta den stora mängd tennisintresserade barn och
ungdomar anser jag vara rimligt. Detta sagt både ur ett idrottsligt- och socialt perspektiv.
Vi får en god möjlighet att under våren beskriva klubbens hallbehov i den utredning som
genomförs tillsammans med kommunledningen (se tidigare skrivning ang. Ny idrottshall,
Vaxö Sportcentrum).
Det är glädjande att övriga tennisaktiviteter återigen är i full gång efter några år med lite
lägre intresse. Hoppas verkligen att den nya tennisturneringen som bygger på
generationsspel har kommit för att stanna. Vi väntar visserligen fortfarande på att våra
duktiga tjejer och damer väljer att delta lite flitigare i våra klubbmästerskap. Jag är
övertygad om att vi ser ett ökat deltagande redan i sommarens KM!
Under mitt första år som ordförande i klubben imponeras jag av det fina arbete som görs i
VTK. Ett arbete som skapar en verksamhet med god ekonomi, ordning och reda, och trots
vår växtvärk, bästa tänkbara möjligheter för tennisspel!
Avslutningsvis vill jag tacka alla som genom sitt engagemang för tennisen i Vaxholm
uppmuntrar oss i styrelsen att utveckla VTK ytterligare. Ett stort tack till personalen på
Statoil som förtjänstfullt hjälper till med bokning och betalning av löstider. Jag riktar också
ett lika stort tack till våra sponsorer som bidrar till att vi kan bedriva en bra
föreningsverksamhet inte minst på juniorsidan.
Styrelsen ställer härmed stadgeenligt sina platser till årsmötets förfogande.

Vaxholm den 17 februari 2008
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