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Välkommen till informationsbladet, juni 2019,
som innehåller:
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Utökad verksamhet

Nu har vi snart spelat ett helt år i vår nya fina tennishall med två fräscha banor. Inomhussäsongen
började med pompa och ståt i och med invigningen den 8 september, 2018. Häromdagen, den 14 o 17
maj 2019, hade vi lyckade avslutningar för tennisskolan för klubbens barn & ungdomar. Och på söndag,
den 16 juni, avslutas abonnemangsterminen.
Ny styrelse
Vi har ett mycket spännande år framför oss. En (delvis) ny styrelse valdes av ett välbesökt årsmöte, söndagen den 10
mars. Följande personer ingår i styrelsen:








John Parkinson: Ordförande
Claes Hedin: Kassör och vice ordförande
Henrik Schmidt: Sekreterare
Marcus Thollin: Sponsoransvarig
Linus Amneryd: Tävlingar inkl interna gruppspelet
Douglas Parkinson: Tävlingar inkl interna gruppspelet
Katja Ruud: Damverksamheten i klubben

Är det något som ni önskar att styrelsen tar tag i, eller har synpunkter på, så är ni välkomna att höra av er till
styrelsen (planeringen av hösten 2019 börjar redan nu). Kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida.

Inredning av entrén/köksutrymmet
Ett projekt för att göra entrén och köksområdet bättre och mysigare har dragit igång nu under försommaren.
Förhoppningsvis ska allt vara klart till hösten 2019. Det kommer innebära målning av väggarna och en hel del nya
möbler. Vi ser fram emot en fin entré till hallen och utökade möjligheter till samvaro och trivsel.

Vaxholms TK med i Svenska Tennisserien
Nytt för den gångna säsongen var att Vaxholms TK deltog i Svenska Tennisserien. Vi var representerade med ett
dam- och ett herrlag. För kommande säsong så har klubben ånyo anmält två lag. Dessa är: Damer 40, Division 3 och
Herrar, Division 4.

Lediga abonnemang
Ni som tennisabonnemang har dessa fram till och med vecka 24, dvs söndag den 16 juni. Tennishallen är öppen hela
sommaren så det går bra att boka tennistider på MATCHi som vanligt. Abonnemangen startar igen vecka 33 för
höstterminen. Vill du ha en egen abonnemangstid till hösten så finns följande tider lediga:






Måndagar kl 17-18
Torsdagar kl 21-22
Fredagar kl 18-19
Lördagar kl 7-10 (priset kommer att sänkas från 190 till 120 kr/timme i höst).
Många dagtider under vardagar

Kontakta Tommy Svensson om du vill boka abonnemang eller veta mer. Mail: 1013svensson@telia.com

Utomhusbanan och Ute-KM
Klubbens grusbana på Lägret öppnades redan i slutet av april. Banan håller även i år toppkvalitet. Bokning av tider
görs som vanligt: tenniskuponger köps i Parkgrillen – 90 kr/tim – och klistras upp på spelschemat vid banan. Träna
mycket grustennis och var sedan med i Ute-KM som planeras att äga rum i augusti (10-25 augusti). Mer information
om tävlingen och inbjudan kommer i ett senare separat utskick.

Knatte- och juniorverksamheten
Planeringen inför höstens tennisskola är påbörjad. Alla elever som
deltagit i träningen inomhus under gångna säsongen erbjuds en plats till
hösten 2019. Mer information kommer.
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.

Dam Träningsgrupper
Planeringen inför höstens grupper är påbörjad och alla damer som deltagit i träningen inomhus under gångna
säsongen har fått förfrågan om fortsatt spel till hösten. Övriga som är intresserade av att vara med på
inomhusträningen, maila till Katja på katjaruud@gmail.com

Gruppspel i höst
Klubbens populära gruppspel både i singel och i dubbel fortsätter naturligtvis till hösten. Douglas och Linus i
styrelsen planerar detta och kommer med ytterligare information. Vill man kan man redan nu höra av sig.
Kontaktuppgifter finns på klubbens hemsida.

Hjärtstartare
Klubben har skaffat en hjärtstartare, vilken vi förhoppningsvis aldrig behöver använda. Den finns placerad på väggen
vid korridoren mellan H-toaletten och trappan upp till klubbrummet. Vi planerar att arrangera en kortare utbildning
hur man använder hjärtstartaren i höst.

Utökad verksamhet
Den utökade bankapaciteten ger oss möjligheten att erbjuda fler barn och ungdomar spel i tennisskolan och ger oss
möjlighet att utöka verksamhet i många avseenden. Vi behöver fler medlemmar som kan engagera sig, för det lilla
initiativet eller det lite större projektet. Vi vill verkligen starta nya arbetsgrupper till hösten som t.ex. kan jobba med
ungdomsaktiviteter, tennisresor och annat. Vi välkomnar alla medlemmar till vidareutveckling av klubben.
Styrelsen önskar därmed alla en riktigt bra tennissommar!

