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Vaxholms Tennisklubb,
information november 2012
Vad har hänt under hösten?
För juniorer så arrangerades Junior Panattan
lördagen den 22 september. Det blev en succé
i år igen och 10 ungdomar var med. Totalt
spelades 10 dubbelmatcher, rundtennis och
alla var med på en frågesport. Till middag
bjöds på pizza och till efterrätt blev det kaka
med glass.

Spännande korta matcher varvades med god
kycklingsallad och fina tårtor och kaffe.
En trevlig och lyckad dag tyckte alla och
hoppas på att Ladies Open nu blir en tradition

Vad händer framöver?
Två tävlingar kommer att arrangeras i början
av nästa år:
-

Generationsdubbel (4 januari)
Inne-KM (26 januari – 10 februari)

Så boka dessa datum redan nu i era
kalendrar!

Alla deltagare fick en medalj.
Klubbens första Ladies Open arrangerades
den 11 november mellan kl. 11 och 16.
Damtennisen i VTK är på frammarsch.
Första timmen bestod av serveklinik,
genomgång av dubbelspel och uppvärmning
med Göran Hägglund. Sedan spelades
dubbelmatcher. De sju damparen var
sammansatta för jämnast möjliga matcher.

Det är ett tag kvar till klubbens årsmöte, vilket
är söndagen den 10 mars kl 15:00. Alla i
styrelsen jobbar ideellt och några
styrelsemedlemmar kommer att lämna sina
platser, så är du intresserad att jobba med att
utveckla klubben kontakta då någon i
valberedningen:
- Göran Hägglund (s646475@yahoo.se)
- Ylva Björnström (ylva@blomquist.se)

Tennisskola för damer
Som vi har nämnt tidigare så är intresset för
damtennisträning fortfarande stort. Totalt
kommer 24 damer att ha tränat under hösten.
Har ni frågor kring damtennisen så kontakta
Anna Hansen (hansen_anna@hotmail.com).

Boka och ledigmarkera tennistider på
klubbens hemsida?
Fler och fler har upptäckt hur smidigt det är att
boka och ledigmarkera sina tider på nätet. Så
det är inte helt förvånande att se en stor ökning
av antalet tennisbokningar under oktober och
november. Grafen nedan visar bokningar av
strötider fram till den 26 november.
Finalen vanns av Malin/Anna (till vänster)
över Monica/Maria.

Två bollväggar finns nu i hallen
Nu har äntligen de två bollväggarna kommit
som klubben beställde. De är inköpta framför
allt till tennisskolan, men givetvis får alla
använda dem. Ett bra sätta att värma upp på
innan motståndaren är på banan.

Tennistider som bokats via webben t.o.m. 26/11
Fortsätt att ledigmarkera tider om ni inte själva
kan spela då ni får pengar tillbaka och andra
får möjlighet att spela tennis.
För att underlätta att hitta en ledig tennistid så
står det på klubbens startsida på hemsidan
vilka tennistider som är bokningsbara de
kommande 7 dagarna. T ex:

Julen närmar sig, men tennisen fortsätter
Det är inte långt kvar till julhelgen, men
tennisen tar inget jullov, utan tvärtom! Då finns
det massor av löstider att boka, så håll koll på
vad som händer i bokningssystemet. Och ni
abonnenter som firar jul på annat håll, glöm
inte att ledigmarkera era abonnemang.
Så en tidig God Jul och Gott Nytt År till er alla
önskar styrelsen!

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

Bokningssystemet finns på klubbens hemsida
under menyn ’Tennistider & bokning’.

Hyra ut tennistider i ”andrahand”
Det är fler som har abonnemang som inte kan
spela varje vecka eller under en viss tid. Det är
ok att hyra ut sin tid i andrahand, men kan man
inte spela under en hel termin eller mer så vill
styrelsen att ni meddelar klubben så att någon
i vår kölista får chans att spela under tiden ni
inte kan utnyttja er tid.

Uppfräschat klubbrum
Hoppas att alla varit uppe i vårt uppfräschade
klubbrum. Använd gärna detta utrymme innan
eller efter er tennistid!
Har ni förslag vad mer vi kan göra så hör av er
till någon i styrelsen.

Informationsansvarig inom VTK är
John Parkinson

