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Nils Ulf Eriksson 1938-2013 till minne
Vaxholms Tennisklubbs (VTK) hedersordförande Nils Ulf Eriksson har hastigt lämnat oss
efter en kort tids sjukdom.
Ulf är en av de personer som betytt mest för utvecklingen av VTK.
Han kom in i styrelsen år 1964 som sekreterare och blev år 1976 vald till ordförande, en post
som han innehade fram till år 1999, då han på egen begäran avgick som ordförande.
På tennisbanan skördade Ulf inte så många framgångar, han blev år 1967 klubbmästare i
herrsingel B. Desto större var hans gärning och arbete med tennisens utveckling både vad
gäller banorna och inom styrelsen. Det är därför mycket Ulfs förtjänst att vi har dagens fina
tennishall och klubbverksamhet.
I början av åttiotalet började planerna på att bygga en ny tennishall. Tennisen i Vaxholm
bedrevs på vintern i ett Barracuda tält på lägret. Tältet började bli gammalt och slitet och vid
kraftig blåst och strömavbrott sjönk det ihop och gick inte att använda på några dagar.
Ulf började planera och bearbeta kommunen för en ny inomhushall och till slut den 26:e
januari år 1991 invigdes den nya hallen inför ca 500 åskådare.
Försäkringsbolaget Dial ställde upp som sponsor och hallen döptes till Dial hallen.
Nu har If tagit över som hallsponsor och nya namnet sedan många år är If-Hallen.
Man kan tycka att det mesta arbetet var klart då, men klubben stod ansvarig för de lån som
krävts för att uppföra hallen och de närmaste åren blev en kamp för att rädda klubbens
ekonomi.
Ulf var tongivande som ordförande för att få in pengar för att täcka räntor och amorteringar
och under Ulfs ledning, så ställde medlemmarna upp på ett fantastiskt sätt med ideella
insatser för att få in pengar och för att sköta driften i hallens café och reception.
Klubben ordnade bingoaftnar, reselotterier, loppmarknader, caféförsäljning i hallen och hade
ofta lotterier i lottkiosken på Söderhamns plan med bland annat fina glasprodukter som
vinster som Ulf ordnat från glasbruken i Småland.
Men trots allt slit så blev lånebördan efter några år för stor för klubben, varför Vaxholms Stad
år 1998 övertog drift och lån för hallen och klubben blev hyresgäst på tennisdelen.
Ulf belönades med Svenska Tennisförbundets förtjänsttecken i brons och Stockholms
Tennisförbunds förtjänsttecken i guld, och i samband med årsmötet 1999, utsågs Ulf till
hedersmedlem och hedersordförande i klubben.
VTK har genom Ulfs bortgång mist inte bara en hedersordförande utan en sann och god
tennisvän och kamrat, som ägnat många år av sitt liv för att utveckla tennisen i Vaxholm.
Våra tankar går nu främst till Ulfs familj, släkt och nära.
Vi sörjer en sann tennisvän
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