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Vaxholms Tennisklubb,
information mars 2012
Vad händer under 2012?
Det som händer närmast är att klubben har sitt
årsmöte i If-hallen söndag den 11 mars kl 15.
Ni är alla välkomna!
Klubben planerar att ordna ett antal tävlingar
och tre olika serier (herr- & damsingel plus
herrdubbel) under 2012. Precis som tidigare
år.
En nyhet blir att Panatta kommer att ersättas
med Ladies Open. Anledningen är att intresset
Panatta har avtagit med tiden. Klubben har
dessutom många duktiga och entusiastiska
damer som vill utveckla sin tennis.

Herrsingel B
Tom Hammar vs Filip Sten
6-1, 6-3
Juniorsingel
Victor Person vs Vilmer Schmidt
6-0, 6-3
Herrdubbel
R Parkinson/Baehre vs D Parkinson/Amneryd
1-6, 6-4, 6-4

En annan nyhet är att vi flyttar Ute-KM till
maj/juni istället för augusti så att fler kan vara
med i denna tävling.
Vi har redan hunnit med att arrangera två
tävlingar i klubben under 2012.
Generationsdubbeln och Inne-KM.
Inne-KM mästare blev:
Herrsingel A
Douglas Parkinson vs Rasmus Parkinson
6-4, 3-6, 6-2
Damsingel
Sara Ellsäter vs Isabelle de la Salle
6-3, 6-2

Mixeddubbel
I de la Salle/L Amneryd vs E Sten/D Parkinson
7-5, 3-6, 6-3
För mer information om tävlingar se klubbens
Verksamhetsplan 2012/2013.

Tennisskola för damer en succé!
Något som har blivit en stor succé så är det
tennisskolan för damer. Många står i kö även
om 19 damer har fått möjligheten att träna ett
antal veckor under höstterminenn 2011. Har ni
frågor kring damtennisen så kontakta Anna
Hansen.

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida istället för på Statoil?
Måndag den 2 april kommer klubben att
introducera ett bokningssystem via nätet. Detta
kommer att förenkla att boka och ledigmarkera
tider. Bokningar och betalning görs vi nätet och
på detta sätt hoppas styrelsen att de som har
abonnemangstider och som inte kan utnyttja
den en viss dag att de ledigmarkerar den så att
fler kan komma åt tennistider i hallen. Om
någon köper en ledigmarkerad tid så får den
som säljer tiden tillbaka 80% av pengarna
han/hon betalt för tennistiden.
Från och med den 2 april så kommer man inte
kunna boka några tider på Statoil.
Systemet finns redan på klubbens hemsida
under menyn ’Tennistider & bokning’ (på
vänster sida). Mer information kring detta
kommer snart till alla medlemmar.

Klubben undersöker om det är möjligt att
renovera asfaltbanan på Lägret för en rimlig
peng då den börjar bli mycket sliten och ojämn.
Klubben planerar även att fräscha upp
klubbrummet under året. Målet är att
klubbrummet ska vara ett trivsamt ställe där
man kan värma upp eller sitta och prata efter
det att man spelat tennis.

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.
Vi är mycket glada att SEB har blivit en
sponsor för VTK. Ett stort tack SEB!

Det som händer närmast är som sagt att
klubben har sitt årsmöte. Så boka in söndag
den 11 mars kl 15. Vi ses då i If-hallen!

Känner ni någon som vill bli medlem i VTK.
Berätta då att vi har ett introduktionserbjudande:
”bli medlem i VTK fram till och med den sista
maj 2012 och VTK ger dig 200 kr för att boka
tennistider i If-hallen under 2012”

Större saker som styrelsen jobbar med
Den klart största och viktigaste uppgiften
styrelsen har just nu är att jobba för en andra
tennisbana. Det går långsamt måste erkännas,
men vi tar små steg framåt hela tiden i alla fall.

För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se
Har ni frågor eller synpunkter på detta VTK
informationsblad, så hör jätte gärna av er till
klubben. Klubbens mail adress är
vaxholmstennisklubb@telia.com

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

