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2019 är, och kommer fortsatt bli, ett spännande verksamhetsår för Vaxholms Tennisklubb. Med fördubblad
inomhuskapacitet kan det erbjudas fler abonnemangstider, större verksamhet för barn och ungdomar,
deltagande i tävlingsspel och mycket, mycket annat. Häng med!

Klubben växer och behöver fler som kan bidra till vår verksamhet – Häng med!
För att klubbens verksamhet ska kunna bibehållas, utvecklas och göras attraktiv behöver vi fler som engagerar sig på
ett eller annat sätt, i stort eller smått. Det kan vara punktinsatser, ett mindre ansvarsområde och/eller
styrelsearbete. Vi har, till exempel, planer på att starta en Juniorkommitté som kan stötta junior-verksamheten
genom att skapa arrangemang, åka på klubbutbyten eller mindre tävlingar. Vi behöver någon/några som kan jobba
med klubbens externa och interna kommunikation. Vi behöver någon/några som kan bokföringsprogrammet
Fortnox, jobba med klubbens sponsorer, med mera. Om vi blir fler som bidrar till verksamheten så kan klubben bli
ännu bättre, ännu gladare. Kontakta någon i styrelsen (kontaktinformation längst ner).

Nya hallen – En succé
Äntligen så har vår nya tennishall kommit på plats och vi hade en
fantastiskt trevlig invigning den 8 september. Två banor har gett
klubben möjlighet att fördubbla antalet abonnemang, öka antalet
ungdomar i tennisskolan från ca 60 till ca 100. Antalet medlemmar
har också ökat, från 330 till 430, nästan 30 %. Och tack vare nya
bollhallen har två klubblag kunnat delta i Svenska Tennisserien; ett
damlag och ett herrlag.

Välkomna till årsmötet – 10 mars
Klubben bjuder in alla medlemmar till årsmötet 10 mars. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan när
kallelsen går ut. Kom! och få insyn i och påverka klubbens verksamhet. Vill du bidra till styrelsearbetet går det
utmärkt att kontakta valberedningen (kontaktinformation längst ner). Det går även bra att skicka frågor eller
motioner till styrelsen inför årsmötet. Skicka epost senast den 24/2.

Nya medlemsavgifter
Vid förra årsmötet godkändes styrelsen förslag på höjning av medlemsavgifterna för 2019 enligt:
Medlemskategori
Aktiv medlem, seniorer
Aktiv medlem, juniorer
Familjeavgift
Stödjande medlem

Medlemsavgift
350 kr (tidigare 300 kr)
250 kr (tidigare 200 kr)
700 kr (tidigare 550 kr)
200 kr (tidigare 150 kr)

Inredningsgrupp
En inredningsgrupp arbetar på uppdrag av styrelsen med att fram ett förslag på hur entré och kök ska göras
mysigare. Arbetet startade i december och ett förslag med tillhörande budget beräknas vara klart under vår-vintern
2019. I gruppen, som så välvilligt ställer upp och hjälper klubben med inredningsfrågorna, deltar Maria Engdahl,
Karin Malmström, Bengt Lundquist och Camilla Kvissberg.

Inne-KM
Under sista veckan i januari avgjordes klubbens första inne-KM i de nya hallen. Det blev ett KM med rekordmånga
anmälda, mycket publik och många välspelade och jämna matcher, en hel del flås och stön och mycket skratt. Här är
segrarna i damsingeln och herrsingel A. Tack till alla som deltog, såväl spelare som publik.

Damsingel
1:a Sara Ellsäter
2:a Annica Magnusson

Herrsingel A
1:a Fredrik Odevall
2:a Henrik Mellberg

Knatte- och juniorverksamheten
Knatte-, barn- och ungdomstennisen är större än någonsin. Tennisskolan
har utökats från ca 60 till 100 deltagande juniorer. Det är också mycket
positivt att flera av våra äldre juniorer har genomgått en tränarutbildning
och nu deltar som tränare i verksamheten. 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.

Bokningssystemet
Bokningssystemet MATCHi erbjuder ett smidigt sätt (bland annat genom MATCHis
app) att boka löstider uppe i hallen. I samma app kan man boka tennistider på andra
klubbar. Vi använda också systemet för viktig information till medlemmar. Dessutom
hjälper det oss med ekonomiskt och annan administration. Man kan också ledigmarkera sin abonnemangstid i MATCHi. Gör gärna det så att andra medlemmar kan
spela.
Gruppspel
Är du sugen på singel och/eller dubbelspel, så anmäl dig till VTKs uppskattade seriespel. När man väl har förstått sig
på hur det fungerar utvecklas man som spelare och träffar många trevliga vaxholmare.

VTK styrelse – Kontakta oss gärna!
Ordförande: Tommy Svensson - 1013svensson@telia.com
Huvudkassör och vice ordförande: John Parkinson - john.parkinson@ericsson.com
Biträdande kassör: Claes Hedin
Sekreterare: Henrik Schmidt
Ungdomsansvarig: Marcus Thollin
Tävlingskommitté: Douglas Parkinson
Tävlingskommittésansvarig: Linus Amneryd
Damansvarig: Monica Dreijer
Gruppspelsansvarig: Jon Söderblom - jon.soderblom@staffing.se
Valberedning:
Göran Hägglund - s646475@yahoo.se
Ylva Björnström - ylva@blomquist.se
Samtliga telefonnummer och mailadresser finns på VTK:s hemsida. http://vaxholmstennisklubb.se

