Vaxholms Tennisklubb, informationsblad september 2016
Tack för en härlig utesäsong med massa aktiviteter och samtidigt startar innesäsongen. Hoppas att
alla har fått mycket tennis i kroppen under sommaren och det finns fortfarande tid att spela på
utomhusbanan på Lägret.
Tack också till alla er som deltog i vår webbenkät ”Nya Tider”. Svaren har bearbetats och många
medlemmar har fått möjlighet till nya abonnemang. Det finns dock fortfarande en hel del luckor
under dagtid (07.00 – 15.00) för den som är intresserad. ”Nya Tider” syftade ju också på att klubben
jobbar för en expansion som skulle kunna innebära att fler fick möjlighet till tennisspel, barn såväl
som vuxna. I den (tänkta) expansionen behöver vi också fler engagerade klubbmedlemmar.
Fortsätt att höra av er!
Här nedan följer information om aktuella aktiviteter.
Hur går det med inomhusbanan?
När det gäller utbyggnaden av tennishallen, med ytterligare en bana, så går arbetet fortsatt framåt.
Förstudie är genomförd, tekniska handlingar framtagna och hela projektet är färdigt för slutgiltiga
beslut i kommunen. Dessa beslut förväntas bli klara under november månad. Sedan sker
förfrågningar till, och upphandling av, byggentreprenör. Planen är att byggnation av en andra
tennisbana kan genomföras våren/sommaren 2017. Detta under förutsättning att inga hinder
uppstår.
Nu är den "gamla" If-hallen ingången enbart för tennis och detsamma gäller omklädningsrummen.
Vi ber er ha överseende med omständigheterna runt parkeringen framför hallen, vi hoppas att vi har
och kan delge mer information om detta så snart som möjligt.
Hur gick det i ute-KM?
Ute-KM finalerna spelades helgen 27-28 augusti 2016. En solig lördag och en (nästan) regnfri söndag
spelades årets finaler på Lägret. De första två finalmatcher blev långa tre setare som gjorde att
spelschemat sprack, men det ska vara jämna matcher i en final!
Resultaten från de sex finalerna blev:
Herrsingel A
1:a Joel Åkerlund
2:a Stefan Svömmekjaer

Herrsingel B
1:a Tomas Fredriksson
2:a Filip Sten

Damsingel
1:a Frida Hagenius
2:a Malin Sjöstrand

Juniorsingel
1:a Axel Hesselberg
2:a Hampus Wennerholm

Herrdubbel
1:a Stefan Svömmekjaer / Fredrik Odevall
2:a Douglas Parkinson / Calle Westerberg

Mixeddubbel
1:a Frida Hagenius / Linus Amneryd
2:a Helene Odevall / Fredrik Odevall

Stort tack för allas engagemang och deltagande!

Höstens tennisskola för juniorer
Tennisskolan startar för terminen 13 september i If-hallen. Vi är cirka 60 deltagare som tränar på
tisdagar och torsdagar. De flesta juniorer vill fortsätta träna och har nu fått höstens träningstider
meddelade via mejl. Många vill komma med i tennisskolan men tyvärr räcker inte tiderna till.
De yngsta som nu tränar är födda 2008 eventuellt någon 2009. Vi hoppas såklart på utbyggnad av
hallen så att vi kan erbjuda tennis för alla. Skicka ett mejl till vaxholmtennis@hotmail.com om
intresse finns att komma med på väntelista.
Innan vi drar igång inomhus så har vi ett träningsläger utomhus i Nynäshamn den 10 september.
Vi kommer att åka cirka 30 personer och spela en massa tennis på deras fyra trevligt belagda
grusbanor. Trippen innehåller förutom tennis trevliga sociala aktiviteter.
Höstens interna seriespel – dam- och herrsingel
Under hösten spelas damtennis i två divisioner och för herrar tre divisioner. För information och
deltagande angående seriespel kontakta Jon Söderblom.
Övriga aktiviteter i höst
Panattan för barn/ungdomar planeras att genomföras den 15 oktober, sista anmälningsdag är den 8
oktober. Här delas alla in i jämna dubbelpar i olika åldersklasser. Korta matcher varvas med lekar och
andra tävlingar. Fika för både barn och föräldrar!
Ladies Open kommer att köras den 12 november, sista anmälningsdag är den 5 november.
Generationsdubbelturnering planerad till den 6 januari, sista anmälningsdag den 30 december.
Fredagstennis – i höst har vi premiär för fredagstennis. Vi har tre nya grupper som tränar tillsammans
på förmiddagarna. Träningarna sätter igång 2 september.
Herrdubbelseriespel - I våras spelade 9 dubbelpar och i höst startar vi upp en ny omgång. Sugen på
att delta? Fråga en vän, och anmäl dig så kanske du och din partner kan komma med! Vi garanterar
trevliga matcher!
Inne-KM i If-hallen körs mellan 21 januari 2017 – 5 februari 2017 och sista anmälningsdag är den 14
januari 2017.
Lediga platser på onsdagar – för intresserade så finns plats att träna med grupp på onsdagar kl.
17:00-18:00.
Boka tider i hallen
Nu har abonnemangen för säsongen i hallen startar. Det är många som är intresserade av tider och
står på kö så vi uppmanar alla som inte kommer att nyttja sin tid att avboka den till förmån för andra.
Hälsning från styrelsen
VTK:s årsmöte hölls den 13 mars och medlemmarna i nuvarande styrelse och deras ansvarsområden
är:
Tommy Svensson – Ordförande
Henrik Schmidt – Sekreterare
Filip Sten – Hallutvecklare
Douglas Parkinson – Tävlingskommitté
Jon Söderblom – Seriespelsansvarig

John Parkinson - Kassör
Karin Ytterström - Kommunikationsansvarig
Marcus Thollin - Ungdomsansvarig
Linus Amneryd - Tävlingskommitté (ansvarig)
Monica Dreijer - Damansvarig

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

Styrelsen önskar alla en bra tennishöst!

