Vaxholms Tennisklubb,
information augusti 2012
Vad händer nu i augusti?
Hösten närmar sig och abonnemangen startar
idag, måndag den 13 augusti. Men det är
fortfarande underbart att spela ute på vår fina
grusbanan på Lägret. Så passa på att spela
innan det blir ”riktig” höst.
Vi har även denna sommar anlitat en firma
som har skurat rent Plexipavebanan. Hjälp oss
att hålla tennisbanan ren genom att inte spela
med utomhus skor inne.
Tävlingar och seriespel under hösten 2012
Klubben planerar att ordna ett antal tävlingar
och tre olika serier (herr- & damsingel plus
herrdubbel) under hösten. Precis som tidigare
år.
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lika viktigt är att det är jätte enkelt att
ledigmarkera sin abonnemangstid. Om någon
köper en ledigmarkerad tid så får den som
säljer tiden tillbaka 80% av pengarna han/hon
betalt för tennistiden.
Har du inte varit inne i systemet ännu, så gör
så här:
Bokningsystemet finns på klubbens hemsida
under menyn ’Tennistider & bokning’ (på
vänster sida).

En nyhet för året är att klubben kommer att
ordna en Ladies Open. Hoppas att många,
duktiga och entusiastiska damer vill vara med i
denna tillställning den 11 november.
För juniorer så kommer fjolårets succé Junior
Panattan att arrangeras den 22 september.

Välj dag och sedan vilken tid du vill boka/ledig
markera.

Singel seriespelet (herrar och damer) kommer
att spelas:
25 augusti – 14 oktober
22 oktober – 30 december
Herrarnas dubbelserie kommer att starta den
2 oktober och finalen planeras i mitten av
april 2013

Tennisskola för damer
Även hösten 2012 så kommer damerna ha tre
tennistimmar i veckan. Jätte kul att intresset
fortsätter att vara stort. Har ni frågor kring
damtennisen så kontakta Anna Hansen.

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida istället för på Statoil?
Under våren 2012 så introducerade vi ett
bokningssystem via nätet. Detta har verkligen
gjort det enkelt att boka tennistider, men minst

Ange ditt medlemsnummer och lösenord. Har
du glömt ditt medlemsnummer klicka då på
länken ’Sök efter ditt medlemsnummer’. Första
gången du loggar in så ange bara
medlemsnummer och tryck sedan på ’Logga
in’.

Saker som styrelsen jobbar med
Kommunen har meddelat att de för tillfället inte
har möjlighet att hjälpa oss att bygga en andra
tennisbana. Klubben kommer dock att jobba
vidare med detta, men med mindre fokus den
närmaste tiden.

Mixeddubbel:
1:a Suss Karlsson/John Parkinson
2:a Sofia Sten/Filip Sten

Som vi nämnde tidigare så har klubben
fräschat upp klubbrummet. Styrelsen hoppas
att alla tycker att klubbrummet blev ett trivsamt
ställe där man kan värma upp eller sitta och
prata efter det att man spelat tennis. Gå gärna
upp och titta!

Herrsingel A:
1:a Rasmus Parkinson, 2:a Douglas Parkinson

Damsingel:
1:a Eva Englund, 2:a Suss Karlsson

Herrsingel B:
1:a Fredrik Gustavsson, 2:a Erik Dahlström
Juniorsingel 1:
1:a Erik Oscarsson, 2:a Samuel Dahlström
Juniorsingel 2:
1:a Jakob Nilsson, 2:a Victor Persson

För mer information om tävlingar se klubbens
Verksamhetsplan 2012/2013.

Klubben kommer att inhandla ett bollplank som
vi planerar att sätta upp på en av väggarna.

Hjälp oss att hitta nya sponsorer till VTK
Klubben har en god ekonomi idag, men för att
klubben ska kunna göra allt som vi önskar så
behövs pengar. En viktig inkomst för klubben
kommer från våra sponsorer. Skulle ni eller
någon ni känner vara intresserad av att sätta
upp en reklamskylt i tennishallen, så kontakta
Tommy Svensson eller John Parkinson.

Bra redskap för vår juniorträning, men även ett
bra sätt för oss alla att värma upp innan
medspelare/motspelare har kommit.

För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se

Resultat från årets Ute-KM
I maj/juni spelades Ute-KM 2012 och
mästarna blev:

Har ni frågor eller synpunkter på detta VTK
informationsblad, så hör jätte gärna av er till
klubben. Klubbens mail adress är
vaxholmstennisklubb@telia.com

Damdubbel:
1:a Eva Englund/Suss Karlsson
2:a Anna Hansen/Ylva Björnström

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

Herrdubbel:
1:a Douglas Parkinson/Linus Amneryd
2:a Mikael Jansson/John Parkinson

