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Välkommen till informationsbladet, maj 2018,
som innehåller:
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Inbjudan till invigning av nya hallen
Information om utomhusbanan på Lägret
Ute-KM
Knatte- och juniorverksamheten i höst
Nytt bokningssystem
Lediga tider
Inredningsarbete
Utökad verksamhet
Ny styrelse

2018 kommer vara en spännande milstolpe i Vaxholms Tennisklubbs 82-åriga historia. Efter många års
arbete och planering för en andra inomhusbana kommer klubben nu kunna utvecklas för att möta
framtidens behov och ett allt större tennisintresse bland såväl gamla som nya medlemmar. Det är
oerhört kul och inspirerande under hösten kunna påbörja denna positiva förändring av verksamheten
med så mycket förbättringar för våra medlemmar.
Nya hallen
Vi i styrelsen är glada över att se hur tennishallen förändras och förnyas.

Bygget av nya banan och hallen påbörjades i november 2017 och
planeras vara slutfört inom några veckor, i mitten av juni. Vi kommer få
två banor med ny Plexipave-beläggning, bättre belysning, nya nät och annan
fast utrustning och därmed nya möjligheter för en större och bredare
verksamhet.

Vi kommer också få nya gemensamhetsytor som vi hoppas kommer stärka klubbkänslan och bli en trevlig och
inspirerande mötesplats för alla tennisintresserade.

Inbjudan till invigning av nya hallen!
Klubben bjuder in alla medlemmar till en stor invigningsdag av den nya hallen. Det kommer bli aktiviteter för
klubbens knattar och juniorer, invigningstal, uppvisningstennis och på kvällen en stor middag för alla vuxna
klubbmedlemmar. Så boka redan nu in lördagen den 8e september. Vi hälsar vekligen alla varmt välkomna till denna
klubbfest, som vi hoppas kommer markera en nystart för tennisverksamheten i Vaxholm! Mer information och
program för dagen/kvällen kommer. Mer information om program och anmälan kommer.

Information om utomhusbanan på Lägret
Vi är också glada över att kunna meddela att utomhusbanan på Lägret har öppnat för säsongen och kommer således
att blir kvar under sommaren 2018. Grusbanan håller även i år toppkvalitet. Bokning av banan görs som vanligt
(tenniskuponger köps i Parkgrillen – 80 kr/tim – och klistras upp på spelschemat vid banan.)

Ute-KM
Det glädjande beskedet om att utomhusbanan på lägret blir kvar under sommaren innebär också att Ute-KM 2018
kommer att genomföras på traditionsenligt vis, på lägret. Klubbmästerskapet äger rum 11-26 augusti. Mer
information om tävlingen och inbjudan kommer i ett senare separat utskick.

Knatte- och juniorverksamheten
Knattetennisen på fredagskvällar har under 2017/18 varit en stor succé!
Intresset har varit stort och inte mindre än ca 30 barn har kunnat träna i
nya gymnastikhallen under ledning av Ulf Persson och ungdomstränare
från klubben. Under våren fortsätter knattetennisen på fredagar fram till
den 18 maj, då vi har avslutning med gemensamma aktiviteter. Alla
knattedeltagare och föräldrar är då välkomna på en tennisfemkamp.
Planeringen inför höstens tennisskola är påbörjad. Alla elever som
deltagit i träningen inomhus under 2017/18 har en garanterad plats till
hösten 2018, om intresseanmälan är skickad till
vaxholmtennis@hotmail.com.
Nya tennisintresserade knattar och juniorer kan också skicka anmälan till vaxholmtennis@hotmail.com.
Uppge då följande info:
• Barnets namn och födelseår
• Mejladress och mobilnummer
• Önskemål om antal träningstimmar i veckan.
• Önskemål om träningskompisar och eventuellt övriga önskemål/kommentarer.
Observera att elever på vår nuvarande väntelista har förtur till spel Ht-18 om intresset är stort.
Under Ht-18 kommer tisdagar vara vår huvuddag då de flesta kommer att träna. Vi kommer också att ha lite tider på
onsdagar och torsdagar för de som tränar mer än 1 timma per vecka. På fredagar har vi knatteträning kl 17-19 i
idrottshallen för de yngsta, födda år ca 2010-2012.
Fem av klubbens ungdomar har under vintern genomgått tränarutbildning genom Svenska Tennisförbundet. Det är
kul att vi har en påfyllning av utbildade tränare vilket kommer säkerställa en hög kvalitet i tennisskolan för knattar
och barn.

Nytt bokningssystem
Arbetet med att introducera ett nytt bokningssystem för klubbens medlemmar
är snart slutfört. Vi kommer – som många andra tennisklubbar – gå över till
MATCHi. Systemet erbjuder ett smidigt sätt (bland annat genom MATCHis app)
att boka löstider uppe i vår nya hall. I samma app kan man boka tennistider på
andra klubbar. Vi kommer också kunna använda systemet för viktig
information till medlemmar. Dessutom hjälper det oss med ekonomiskt och
annan administration.
Lediga tider
Alla abonnenter har nu blivit kontaktade angående höstens schema-läggning. Vi hoppas alla är nöjda med sina
tennistider. Det finns fortfarande en del attraktiva abonnemangs-timmar kvar att teckna upp sig för. Dessutom finns
det ett stort antal morgon- och dagtider som går att abonnera. Hör av er till Tommy Svensson (ordf.) som har

stenkoll på abonnemangsläget.

Inredningsarbete
Efter invigningen kommer det att vara en del kvar att göra för att färdigställa gemensamma ytor, entré, kök,
cafeteria mm. Inredningen kommer att kräva ytterligare jobb, något som vi hoppas att många medlemmar vill
engagera sig i så att vi får till en trevlig och inspirerande miljö. Om du är intresserad eller känner någon du tror skulle
vilja hjälpa till med planering eller genomförande av detta arbete, vänligen kontakta John Parkinson.

Utökad verksamhet
Den utökade bankapaciteten ger oss möjligheten att erbjuda fler barn och ungdomar spel i tennisskolan. Det innebär
också att vi kan delta med ett damlag och ett herrlag i Stockholmstennisens seriesystem. Vårt eget klubbinterna
gruppspel ska naturligtvis återupptas med start i höst.
Vi välkomnar alla medlemmar att engagera sig och utveckla formerna för vår verksamhet under de nya
omständigheterna som hall-utbyggnaden ger oss. Vi hoppas kunna starta några arbetsgrupper till hösten som jobbar
t.ex. med ungdomsaktiviteter, tennisresor och sponsorsverksamheten. Vi välkomnar alla som på ett eller annat sätt
vill utveckla klubben.

Nya styrelsen – Kontakta oss gärna! Samtliga telefonnummer och mailadresser finns på VTK:s hemsida.
http://vaxholmstennisklubb.se
På årsmötet (11/3 2018) valdes följande styrelsemedlemmar:
Ordförande: Tommy Svensson
Huvudkassör och vice ordförande: John Parkinson
Biträdande kassör: Claes Hedin
Sekreterare: Henrik Schmidt
Ungdomsansvarig: Marcus Thollin
Tävlingskommitté: Douglas Parkinson
Tävlingskommittésansvarig: Linus Amneryd
Damansvarig: Monica Dreijer
Gruppspelsansvarig: Jon Söderblom
Har ni frågor eller kommentarer kring klubben och klubbens verksamhet så kontakta gärna någon i styrelsen!
Samtliga telefonnummer och mailadresser finns på VTK:s hemsida. http://vaxholmstennisklubb.se

