Vaxholms Tennisklubb,
information februari 2013
Vad händer under 2013?
Det som händer närmast är att klubben har sitt
årsmöte i If-hallen söndag den 10 mars kl 15.
Ni är alla välkomna!
Två styrelsemedlemmar kommer att lämna
sina uppdrag i styrelsen efter flera års arbete.
Valberedningen letar efter fler och nya
personer som kan hjälpa klubben att utvecklas.
Är du intresserad, så hör av dig till:
- Göran Hägglund (s646475@yahoo.se)
- Ylva Björnström (ylva@blomquist.se)
Klubben planerar att ordna ett antal tävlingar
och tre olika serier (herr- & damsingel plus
herrdubbel) under 2013. Även succén med
Ladies Open och Barn Panatta kommer att
arrangeras under hösten.
Vad har hänt de senaste månaderna?
Vi har redan hunnit med att arrangera två
tävlingar i klubben under 2013.
Generationsdubbeln och Inne-KM.

Februari 2013

Damsingel B
1:a Isabelle de la Salle 2:a Malin Hart Randes
Herrsingel A
1:a Douglas Parkinson 2:a Rasmus Parkinson
Herrsingel B
1:a Magnus Westerberg 2:a Filip Sten
Juniorsingel
1:a Anton Filipsson 2:a Erik Oscarsson
Damdubbel
1:a Ylva Björnström/Anna Hansen
2:a Sofia Sten/Monica Dreijer
Herrdubbel
1:a Douglas Parkinson/Linus Amneryd
2:a Rasmus Parkinson/John Parkinson
Mixeddubbel
1:a Annelie Hedengren/John Parkinson
2:a Helena Jacobsson/Magnus Westerberg

Generationsdubbeln spelades fredag den
4 januari. Åtta par (familjer) var med och dessa
delades upp i två grupper. Gruppen som
spelade på förmiddags vanns av Isabelle och
Nils de la Salle och eftermiddagsgruppen
vanns av Vilmer och Henrik Schmidt. Grattis!
I årets Inne-KM var det totalt 37 deltagare med
i de 8 klasserna. Inne-KM mästare blev:
Damsingel A
1:a Annika Rudestad 2:a Lena Heldén

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Nu under jul- och nyårshelgen var det många
som upptäckte hur enkelt det är att boka och
ledigmarkera sina tennistider. Vi har fått flera
nya medlemmar nya medlemmar i klubben
vilket är jättekul. Det innebär att det är en stor
efterfrågan på tennistider. Så ni som har
abonnemangstid och inte kan utnyttja den,
var snäll och ledigmarkera er tid. Det är
mycket enkelt och det tar mindre än en minut!

Grafen nedan visar bokningar av löstider fram
till den sista januari.

Ett annat sätt att bidra med pengar till klubben
är att alla som har ett Stadiumkort går in på
Stadiums hemsida och anger att han/hon vill
ha VTK som sin stödförening. Klubben får då
3% i bonus på allt som han/hon köper. Den
personliga bonusen påverkas inte av detta.

Tennistider som bokats via nätet
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För mer information om detta, gå in på
www.svenskaspel.se/svea

Tennistider som bokats via nätet

För mer information om detta, gå in på
www.stadium.se och logga in på din privata
userid och klicka sedan på ’Stöd din förening’.

Tennistider som bokats via webben t.o.m. januari
Under Sportlov, vecka 9, finns det en massa
lediga tennistider på vardagarna. Passa på att
spela mycket tennis då!
Klubben har även gjort tiderna klockan 18-21
på lördagarna bokningsbara.
Sponsorer
Sponsorer är mycket viktiga för klubben, så vi
är mycket tacksamma och glada att vi har fått
en till sponsor. IPQ satte upp en skylt i
tennishallen under januari månad.
Är det någon som känner någon som vill bli en
VTK sponsor, så hör av er till klubben. Det
finns lediga platser på väggen.
Seriespel
Klubben anordnar tre olika seriespel:
- singel (herrar och damer)
- dubbel (herrar)
Ett jättebra sätt att utveckla sin tennis är att
spela jämna korta matcher mot andra! För mer
information och kontaktuppgifter finns på
hemsidan under Seriespel.
Svenska Spel och Stadium
Ett nytt sätt för klubben att få in pengar är att vi
medlemmar, eller vänner, som är har ett
spelkort på Svenska Spel anmäler att vi vill ha
VTK som sin stödförening. VTK är då med och
delar på 50 Mkr som Svenska Spel delar ut. Så
innan du tippar nästa gång, se att registrera
VTK som din stödförening!

Ytterligare en tennisbana
Det finns tyvärr inte så mycket att rapportera
kring detta. Allt finns på plats förutom
finansieringen. Klubben har publicerat ett
upprop i Lotsen för att försöka hitta någon som
kan hjälpa klubben med att hitta en lösning på
hur klubben ska kunna finansiera det hela. Är
du intresserad av att jobba med detta, så hör
av dig till Dan Pierre.
Dan Pierre har gjort en bra och intressant
tillbaka blick på VTK:s historik. Titta gärna på
den. Ni hittar den på vår hemsida längst ner på
Historik.
Styrelsen önskar er alla en bra tennisvår!
Utebanan brukar öppna i början av maj, så det
är inte så jättelångt kvar även om våren kan
kännas ganska avlägsen just nu.
För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se
Har ni frågor eller synpunkter på detta
informationsblad, så hör gärna av er till
klubben. Klubbens mail adress är
vaxholmstennisklubb@telia.com

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

