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Vad har hänt under hösten 2013
Tennisträningen för damer en succé!
Det är fortfarande många damer som vill träna
i klubben. Trots att vi har träning fyra timmar i
veckan och vi delar upp terminen så att 2
grupper får träna en halv termin så har vi kö till
tennisträningen. Under hösten har Fredrik
Odevall, Göran Hägglund och John Parkinson
varit tränare. Men Fredrik har svårt att fortsätta
som tränare till våren, så vi undrar ifall någon
medlem är tennistränare eller känner någon
som skulle vilja träna våra damer mellan 17-19
på onsdagar. För mer information kontakta:
Monica (Monica.dreijer@telia.com) eller
John (john.parkinson@ericsson.com).
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Junior-Panatta 2013
Lördagen den 28 september genomfördes en
dubbelturnering för klubbens barn och juniorer.
12 st deltagare bildade 6 st jämna dubbelpar.
Det blev totalt 5 timmars tennis och i en paus
fick alla njuta en god pizza samt glass med
tillbehör som efterrätt. Efter 12 mycket
välspelande matcher stod Kristina
Dahlström/Erik Oscarsson som vinnare.

Ladies Open
Ett bra tecken på att fler damer vill spela mer
tennis är även Ladies Open. Tio damer var
med i det andra Ladies Open som klubben
arrangerade söndag den 10 november. Många
dubbelmatcher blev det innan Suss Karlsson
och Lena Heldén utsågs som vinnare. Grattis!

Klubben växer
Antalet medlemmar fortsätter att stiga vilket är
jättekul. Tennis är verkligen på gång igen i
Vaxholm. Idag är vi 282 medlemmar (i
december 2012 var vi 237). Så klubben
behöver en andra tennisbana inomhus mer än
någonsin. Vet ni någon som vill bli medlem i
VTK, hör då av er till Tommy Svensson.

Hedersordförande Ulf Eriksson har lämnat oss
VTK:s hedersordförande Nils Ulf Eriksson har
hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom.
Ulf var klubbens ordförande 1976 till 1999. Ulf
började planera och bearbeta kommunen för
en ny inomhushall och till slut den 26:e januari
år 1991 invigdes den nya hallen inför ca 500
åskådare.
Ulf belönades med Svenska Tennisförbundets
förtjänsttecken i brons och Stockholms
Tennisförbunds förtjänsttecken i guld. Ulf är en
av de personer som betytt mest för
utvecklingen av VTK.
Utbyggnaden av If-hallen
Styrelsen har haft flera givande möten med
Vaxholms Stad om att klubben behöver en
andra tennisbana i If-hallen. Ett ’Letter of
Intent’ (avsiktsförklaring) är undertecknat av

VTK och Vaxholms Stad, som säger att vi ska
jobba ihop för att bygga en andra tennisbana
If-hallen. Vaxholms Stad kommer att ansvara
för byggnationen och lånen och avsikten är att
bygget förhoppningsvis ska vara slutfört och
inflyttningsklart under 2014.
För att VTK ska ha råd med hyran, så har
klubben ansökt om bidrag från RF för denna
utbyggnad. Ansökan är inskickad och svar
väntas i början av 2014.

Inne-KM 2014
Inne-KM brukar vara den stora tävlingen inom
klubben då många av våra medlemmar ställer
upp och spelar i flera olika klasser. Inne-KM
börjar lördag den 25 januari och finalerna
spelas helgen 8-9 februari. Nytt för i år är att
spelschemat för finalerna kommer att vara
schemalagda redan vid anmälan så man vet
när dessa spelas. Anmälan till Inne-KM
kommer att skickas ut under december.
Årsmöte söndag den 9 mars
Klubbens årsmöte är som vanligt i mars och
som tradition brukar något lättare tilltugg och
dryck bjudas på efter mötet. Det är ganska ofta
få medlemmar som kommer till mötet, men vi
hoppas att fler vill komma och lyssna på vad
som händer.

Skiss över If-hallen med två tennisbanor
Policy dokument
Vad styrelsen vet så har klubbens
ungdomsverksamhet helt varit förskonade från
mobbing och alkohol och droger. Men för att
visa att detta inte är något klubben kommer att
tolerera så har styrelsen tagit fram ett policy
dokument som beskriver vad som inte är
accepterat och vad man gör om någon ser
mobbing eller alkohol i samband med träning,
tävling eller läger. Detta policy dokument hittar
finns att läsa på hemsidan under Policy.
Vad händer slutet 2013 – våren 2014
Avslutning för tennisskolan
Tennisskolan har julavslutning tisdag den 10
december. Alla ungdomar i tennisskolan
tillsammans med sina föräldrar är välkomna på
olika tävlingar som kommer att ordnas plus
fika. Så ta med inneskor och tennisracket!
Generationsdubbel
Det nya året börjar traditionsenligt med
Generationsdubbel måndag den 6 januari.
Inbjudan till detta kommer snart at skickas ut.

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida
Antal tennistider som bokas via nätet fortsätter
att öka. Alla abonnemang gäller som vanligt
under jul- och nyårshelgen, så glöm då inte
bort att ledigmarkera din tennistid ifall du
inte kan använda den!
Styrelsen önskar er alla en jätteskön jul- och
nyårshelg! Under denna helg finns många
lediga tennistider att boka då skolans alla
timmar på vardagar är ledigmarkerade. Bra
tillfälle att träna lite extra eller spela några
seriematcher som man ligger efter med.
För den senaste och mest uppdaterade
informationen, se alltid klubbens hemsida:
www.vaxholmstennisklubb.se
Vill du skicka ett brev till klubben så har vi nu
en ny postadress:
Vaxholms Tennisklubb
Box 92
185 22 Vaxholm
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

