
    

    Tennissäsongen 2018 

 

 

Kära medlemmar och tennisvänner. 

 

Välkomna till årets säsong som närmar sig.  Här kommer en kort information om vad som 

händer under 2018. 

Årsavgiften för 2018 är oförändrad, 300 kronor plus städavgift 150 kronor.  

Er betalning om 450 kronor vill vi ha senast 2018-03-29 på Bankgiro nr 784-

4681.  
Glöm inte att skriva namn på ev. talong så vi ser varifrån betalningen kommer. Det är angeläget 

att ni lämnar rätt adress(se bifogad medlemsförteckning som även gäller som andelsförteckning) 

och personuppgifter i samband med erläggandet av årsavgiften. Tacksamma för er mejladress om 

vi inte har denna.   

 

Öppning av tennisbanan - Lördagen den 12 maj kl 15.00 är alla välkomna för att 

hjälpas åt att göra banorna redo för spel. Mossa, kvistar och löv ska bort från banorna, nät och 

skydd ska upp, bänkar och domarstolar fram. En hel del att göra så vi hoppas ni kommer och 

hjälper till att få allt i ordning. 

Styrelsemöte efter öppnandet ca kl 17.00. eller förhoppnings tidigare när vi bli klara med 

arbetet den 12 maj  

Årsmöte - Söndagen den 1 juli kl. 10.00, vid tennisbanorna, till vilket vi hoppas att alla 

som är intresserade och vill engagera sig i KVTK kommer. Efter mötet arbetar vi tillsammans 

med underhåll av banorna för att de ska vara förberedda inför sommarsemestern. Detta är 

tids- och arbetskrävande och hen-kraft behövs. Fika bjuder vi på. De som då deltar får tillbaka 

den erlagda städavgiften. 

Styrelsen välkomnar ett ökat engagemang i föreningen. Vi behöver bli fler att dela på 

arbetsuppgifterna som oftast är av praktisk natur- laga, måla, klippa, borsta, såga, för att hålla 

banorna i någotsånär trim. Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter på verksamheten och 

hur vi kan utveckla densamma så att alla trivs och har roligt i vår förening. Vi ser helst att ni 

kommer till årsmötet med era idéer men det går också att lämna dem till någon av oss i god tid 

före årsmötet. Ring eller maila oss, se kontaktuppgifter i medlemsförteckningen                                                                                         

Tennissäsongen 2017:  

Säsongsupptakt lördag den 12 maj. Säsongsavslut söndag,  den 16 september 

Bokning av speltimma sker direkt på spelschemat på anslagstavlan vid tennisbanan.  

Tenniskurserna för barn, ungdomar och vuxna återkommer förhoppningsvis. Håll utkik efter 

anslag om kurs framöver eller på www.vassbäck.se 

http://www.vassbäck.se/
conny.lingmerth
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Torsdagstennisen fortsätter. Kom dit du som vill spela dubbel så sätts lagen ihop efter 

spelartillgång. Ingen föranmälan behövs. Kl. 18 och framåt.   

Damtimma lördag fm, kom dit själv eller tillsammans, oberoende av nivå så gör vi något 

tillsammans 

M v h Styrelsen    

Mats Hammarqvist: Ordförande, Elna Persson: Kassör,  Lars Aspemyr : Sekreterare                                   

Ledamöter:  Johan Hagman,   Annika Lingmerth-Schreiter,   Thomas Berggren,  Joakim 

Andersson 




