Vaxholms Tennisklubb,
information februari 2014
Årsmöte söndag den 9 mars
VTK:s årsmöte kommer att hållas söndag den
9 mars klockan 15 i vårt uppfräschade
klubbrum. Efter årsmötet kommer klubben
bjuda på en enklare mat bit och dryck. Det är
oftast mycket få som kommer till dessa möten,
så kom gärna och lyssna på vad som har hänt
och vad styrelsen planerar ska hända
framöver. Alla förtroendeuppdrag inom klubben
är planerade, så var inte orolig att bara för att
du går på mötet blir ”övertalad” att ta en post.
Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Klubben växer så det knakar! I december 2013
var vi 287 medlemmar medan i december
2011 var vi 198 medlemmar. Detta är jättekul
att många vill spela tennis i VTK. Som ni
förstår så skulle en andra tennisbana verkligen
behövas. Men vi kan alla hjälpas åt att avboka
vår abonnemangs tid ifall man inte kan spela
så att någon annan kan köpa tiden och spela
istället.
Vad har hänt de senaste månaderna?
Klubben har i januari skickat in en ansökan om
anläggningsbidrag till Stockholms
Idrottsförbund, som en del i den pågående
planeringsprocessen. Vi följer upp denna
bidragsansökan under våren och har en
pågående dialog igång med kommunen.
Ambitionen är att påbörja en utbyggnad av en
andra inomhusbana under 2014.

Februari 2014

Inne-KM
Inne-KM 2014 spelades i januari/februari med
finalerna helgen den 8-9 februari. Nedan finns
resultaten från Inne-KM.
Damsingel A
1:a Frida Hagenius 2:a Malin Hart Randes
Herrsingel A
1:a Stefan Svömmekjaer 2:a Fredrik Odevall
Herrsingel B
1:a Martin Jakobsson 2:a Bertel Rennerfelt

Juniorsingel
1:a Eric Oscarsson 2:a Samuel Dahlström

Får klubben reda på något nytt så kommer vi
att meddela detta.
Generationsdubbel
Tennisåret 2014 började med att 8 par spelade
i Generationsdubbel. Paren var uppdelade i två
grupper. Vinnarna på förmiddagen var Vilmer
och Henrik Schmidt och på eftermiddagen
vann Bertel Rennerfeldt och Christel Dopping.

Damdubbel
1:a Anna Hansen/Ylva Björnström
2:a Lena Heldén /Lena Hesselberg
Herrdubbel
1:a Rasmus Parkinson/Fredrik Odevall
2:a Douglas Parkinson/Linus Amneryd

Mixeddubbel
1:a Helene Lindstrand/Fredrik Odevall
2:a Lena Heldén/Nils de la Salle

För mer information och kontaktuppgifter finns
på hemsidan under Seriespel.
Hjälp oss att hitta nya sponsorer till VTK!
Klubben har en god ekonomi idag, men ska
klubben göra allt som vi önskar så behöver vi
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.

Hantering av tider vid tävlingar
Det har uppkommit en del synpunkter till
klubben vid årets Inne-KM om tennistider som
klubben har behövt ta för att kunna genomföra
KM. Klubben måste bli bättre på att informera
vilka tider klubben behöver och denna
information ska komma i god tid till
abonnemangs innehavaren. Då vi bara har en
tennisbana och många är med och spelar i
tävlingarna blir det tyvärr många abonnemangs
tider som klubben behöver ta.
Hjälp tävlingsledningen med att ha rätt
telefonnummer och mail adress i
medlemsregistret. Dessa personuppgifter kan
ni uppdatera och ändra själva. Se
informationen ’boka & ledigmarkera tennistider
och ändra personuppgifter’ på hemsidan precis
under länken till bokningssystemet.
http://vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/Ovrigt/In
fo_om_ebokningar_RevC.pdf
Juniortävlingar under våren
SEB cupen runt 1 maj och seriespel på
lördagar.
Ute-KM spelas i augusti
Nästa planerade tävling för alla medlemmar är
först i augusti och det är Ute-KM. Planen idag
är att det ska spelas mellan 9-24 augusti.
Seriespel
Klubben anordnar fortfarande fyra olika
seriespel:
- singel (herrar och damer)
- dubbel (herrar och damer)

För mer information, se även broschyren:
http://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/VT
K_folder2011.pdf
Klubben vill även tacka våra nuvarande
sponsorer:

Styrelsen önskar er alla en bra tennisvår! Ska
bli härligt att kunna spela ute om några
månader på vår grusbana vid Lägret.
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

