Vaxholms Tennisklubb, Infoblad, december 2019

God jul alla VTK medlemmar! Här är ett kort
infoblad som innehåller några ord om:
•
•
•
•
•
•
•

Tennishallen
Ledigmarkering av tider
Sponsorer
Abonnemang
VTK:s tennisskola
Jul- och nyårshelgen
Våren 2020
Fler som engagerar sig

•

MATCHi

•

Vi i styrelsen är jätteglada över att vi har en tennishall med två tennisbanor som används mycket för
tennismatcher, tennisträning men även för motionstennis. Under våren och hösten har vi fräschat upp
kafeterian. Det blev verkligen kanon-fint! Ett stort tack till inredningsgruppen (Karin, Maria, Camilla och
Bengt) som har planerat och genomfört denna uppfräschning. Vi har nu börjat fundera på om vi kan
utveckla tennishallen mera. Framför allt att fräscha upp korridoren längs tennisbana 1 men även göra
klubbrummet till ett bra ställe för medlemmar att vara i. Umgås, men även en plats att värma upp på innan
spel. Styrelsen återkommer med mer information under våren.
Det är inte långt kvar till julhelgen och ledighet (för de flesta). Om ni reser bort eller inte kommer att spela
på era abonnemangstider, glöm då inte bort att ledigmarkera era tennistider. Ni som är hemma och lediga,
passa på att spela mycket tennis då det finns gott om lediga tennistider på dagtid under vardagarna.
Som ni har märkt så har vi fått en ny sponsor i tennishallen: Ica Resarö har blivit en av klubbens två
guldsponsorer. Jättekul! Klubben riktar ett stort tack till våra sponsorer:
•
•
•
•
•

Wolfbuilder (guldsponsor)
Ica Resarö (guldsponsor)
SEB
Mäklarringen
IPQ

Till våren har två tennisabonnemang sagts upp:
•
•

Måndagar kl 16-17
Fredagar kl 16-17

Är du intresserad av dessa tennisabonnemang eller vill ställa dig i kö, maila då till Vaxholms Tennis,
vaxholmstennisklubb@telia.com Annars finns det inte många lediga tennisabonnemang att boka om man
inte kan spela på dagtid på vardagar eller vill ha en riktigt tidig eller sen tennistid.

En av de viktigaste uppgifter styrelsen har är att se till att klubben har en bra tennisskola för barn och
ungdomar. Även om vi har dubblerat antal barn och ungdomar i tennisskolan nu när vi har två tennisbanor
så kan vi tyvärr inte ta emot alla som vill spela och träna tennis i klubbens tennisskola. Vi vill gärna få igång
fler juniorer att prova matchspel i klubben och om du är intresserad av att vara med och hjälpa till så att
ditt barn får spela mer tävlingar i Vaxholm kontakta fredrikodevall@gmail.com.

Bild från avslutningen av tennisskolan tisdag den 17 december i tennishallen.
Vad händer i under jul- och nyårshelgen? En juniortävling är planerad till fredag den 27 december. Denna
tävling är för barn födda 2008-2010. För mer information kontakta Fredrik: fredrikodevall@gmail.com.
VTK damer, starta nya året (2 och 3 januari) med ett 2-dagars träningsläger. Dag ett kommer bestå av
matchrelaterade övningar och dag två matchspel med coachning både dubbel och singel. En
generationsdubbel är planerad till måndag den 6 januari (Trettondagen). För mer information kring dam
träningslägret och generationsdubbeln, se på klubbens hemsida.
Vad händer i vår? Inne-KM kommer att spelas vecka 4 - inbjudan kommer i separat mail inom kort. Sedan
är planen att arrangera en Panatta igen. En mycket uppskattad tävling som vi hoppas att det finns ett
intresse för. Årsmötet är bokat till söndag den 15 mars. Inbjudan och dokumentation kommer i februari.
För att klubben ska kunna fortsätta att utvecklas så måste vi vara fler som hjälper till. Det är roligt att
engagera sig i VTK och är man fler så blir arbetet både roligare och dessutom mindre per person. Idag har
vi två grupper som jobbar med att göra saker i tennisklubben. En inredningsgrupp och en damkommitté.
Styrelsen uppskattar detta arbete mycket och ser gärna att fler grupper bildas. Är du intresserad, så hör av
dig till styrelsen.
Har du en idé på ett område som klubben borde jobba mer med eller ändra på sättet vi jobbar idag? Inget
måste att du engagerar dig utan synpunkter och förbättrings idéer är alltid välkomna. Hör av dig med
synpunkter till styrelsen!
Claes har meddelat valberedningen att han inte kommer att fortsätta i styrelsen. Claes har gjort ett oerhört
stort och bra arbete med att implementera MATCHi i klubben. Detta betyder att valberedningen har börjat
söka efter en person som kan ersätta Claes. Huvuduppgiften som Claes jobbar med är MATCHi. Känner du
att du vill hjälpa till i klubbens arbete och är nyfiken på MATCHi eller en annan roll i styrelsen, hör då av dig
till valberedningen; Anna och Thomas (hansen_anna@hotmail.com eller Thomas.tema@hotmail.com).
Styrelsen önskar alla VTK medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år!

