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Tack för en härlig
tennissommar!
På årets Pre-Camp hade vi totalt 21 barn
som deltog. Ytterst lite regn gjorde så att
våra tennistjejer och tenniskillar kunde
spela mycket under årets första tennisvecka.
Sedan följde två härliga veckor med
tennisskola för juniorer på dagarna och
tre kvällar i veckan anordnade vi seniortennis. Det var 47 juniorer som deltog i
tennisskolan och 11 seniorer som deltog
på vuxentennisen. En nyhet förra sommaren var att vi startade en ungdomsgrupp som spelade tennis på tisdag- och
fredagkvällar. Vi vände oss till de som

kännde sig för gamla för juniortennisen
men lite för unga för vuxengrupperna.
Hit kom ett tiotal ungdomar för att spela
och ha kul tillsammans.
Den fyra veckor långa tennissommaren
avslutades som vanligt med Dalarö
tennisklubbs KM. Och då kom så klart
regnet så smått och ställde till det.
Men tack vare våra underbara tränare och tävlingsledare så fixades det så
alla matcher kunde genomföras innan
den stora finaldagen. Även om det inte
blev just på klubbens egna banor som
matcherna avgjordes.

Det blev många roliga och spännande
matcher även i år.
Tennisfesten var som vanligt ”le grand
final” på tennisveckorna. Priser till alla
duktiga spelare delades ut och denna
gång avslutades festen med dans.
Det fantastiska med denna tennisklubb är att man
kan komma och
Banorna
spela och ha roligt
oavsett ålder och
öppnar ig
en
spelnivå.

i maj.

Junioravslutningen

Tack till våra ”kiosktanter” Alice och Lina.
Vi vill tacka årets kiosktanter Alice och Lina för en välfylld kiosk.
I år hade kiosken utökat med hamburgare och korv vilket var
lyckat. Många tennisspelare åt lunch vid tennisbanorna och
flertalet föräldrar avnjöt en chokladboll till kaffet i väntan på
att barnen skulle spela klart. Bubs och remmar var populära
i år med. Vi får se om det kommer något nytt i sortimentet till
nästa sommar :)

Efter sol, kommer regn eller är det tvärtom? Junioravslutningsdagen, fredagen den 15 juli, startade fint och de första matcherna spelades. Sen började det regna så smått. Regnet tilltog
och det blev avbrott i de spännande matcherna. I avbrottet
passade vi på att ha prisutdelning till de som hunnit avsluta
sina matcher, samt till domarna. Det bjöds på korv och dricka
till alla barn och då lättade regnet för att så småningom upphöra. Matcherna kunde spelas klart under eftermiddagen. Tack
alla juniorer som var med och tävlade och bjöd på spännande
underhållning.

Nya styrelsen 2016/2017
På årsmötet den 18 juni valdes ny styrelse för mandatperioden
2016-2017: Mikael Mårtensson valdes till ny ordförande och
Rikard Gruvberg, Cecilia Lagervall och Lotta Helander omvaldes.
Det skedde också ett nyval av styrelsemedlemmar, Sara Sandin
och Stefan Lundström. Som ny kassör valdes Stefan Lundström.
Vi önskar er alla en härlig inomhussäsong och hoppas att vi ses
igen nästa sommar.

TACK!

En eloge till våra fina tränare och tävlingsledare
som syr ihop våra tennisveckor på Dalarö. Det
ligger mycket jobb bakom träningsplanering och
tävlingsscheman. Vårt klimat underlättar inte precis, en solig morgon kan avslutas med åskskurar.

Statusen på banorna
Det är många som undrar över banstatusen. Det har ju pratats
en del om att rusta upp banorna. Schweizerdalens tomtägarförening äger marken som banorma ligger på. Klubben arrenderar marken. Diskussioner förs med tomägareföreningen varvid
ambitionen är att få en så lång förlängning som möjligt av det
befintliga arrendeavtalet. Därefter ska vi så snart som möjligt
påbörja en upprustning.

Medlems- och kursavgifter sommaren 2017
Dalarö Tennisklubb önskar er alla välkomna till ännu en härlig
sommar med tennisspel. Anmäl er fr.o.m den 1/3 till en kurs.

Kurser

PRECAMP. För barn födda 2004-2010. Lektionstid 3 tim/dag,
förmiddag eller eftermiddag. Campen vänder sig till alla oavsett
spelstyrka. Du får möjlighet att lära dig grundläggande teknik,
finslipa dina slag samt träna och utveckla ditt matchspel.
TENNISSKOLA JUNIOR. För barn födda 2001-2010. Lektionstid 1 tim/dag per dag i två veckor (v. 26 och v. 27). Tennisskolan
vänder sig till alla oavsett spelstyrka. Du får möjlighet att lära
dig grundläggande teknik, finslipa dina slag samt träna och utveckla ditt matchspel. OBS! Tennisskolan pågår under 2 veckor,
det går inte att anmäla sig till enbart en av veckorna.
UNGDOMSTENNIS. För ungdomar födda 1995-2000 ordnar
vi tennisskurs under veckorna 26 och 27 (27/6-8/7). Lektionstid
1 timme, 2 ggr/vecka i grupper om 4-6 personer. Ungdomstennisen vänder sig till alla oavsett spelstyrka.
TENNISKURS SENIOR. För seniorer ordnar vi tennisskurs
under veckorna 26 och 27 (27/6 – 8/7). 50 minuters lektion,
3 ggr/vecka i grupper om 3-4 personer med en tränare. Tid 18-19
eller 19-20. Tränaren kontaktar spelarna för gruppindelning före
kursstart.

Medlemsavg.

Spelaravg.

Precamp

100:-

1 500:-

1 600:-

Tennisskola Junior

100:-

1 300:-

1 400:900:-

Ungdomstennis

100:-

800:-

Tenniskurs Senior

200:-

1 300:-

Maila följande uppgifter till oss på
dalarotennis@gmail.com:
• Spelarens namn.
• Spelarens personnr (12 siffror)

Att betala

1 500:-

Datu
för kurs m
er
sista an na samt
mäln
dag hitt ingsa
på näst r du
a sida.

• E-mailadress
• Spelnivå (nybörjare, medel eller avancerad)
OBS, i år har vi inget uppspel för juniorer, viktigt är
därför att ni meddelar spelnivå.
Avgiften betalas in på bankgiro: 649-7036

Vi är väldigt glada att ni fortsätter att spela med Sveriges kanske
äldsta tennisklubb.

Städdag 7/5 samt upp- Viktiga datum 2017
MARS
rustning av klubbhuset. Ons 1/3
Första anmälningsdagen till kurserna.

APRIL
Fre 7/4

Sista anmälningsdagen för Pre-Camp.

MAJ
Sön 7/5

Städdag på banorna 10:00-13:00.

Fre 12/5 Sista anmälningsdag Tennisskola Juniorer.
JUNI
Fre 16/6 Sista anmälningsdag Ungdomstennis

			
Söndag 7 maj kl 10:00-13:00 ses vi på tennisbanorna för att
hjälpas åt att städa på och runt banorna samt fixa till saker som
behöver lagas. Vi tänkte även passa på att påbörja en upprustning av klubbhusets insida. Städa inne samt påbörja målning
av fönster och väggar. Under våren och sommaren kommer vi
även byta ut lite möbler. (Är det någon som vill skänka något så
maila oss i styrelsen. Det ska vara hela och fräscha saker.)
Ta gärna med krattor och verktyg så vi har något att jobba med.

SÖKES:
Händiga medlemmar som kan hjälpa till med diverse fix
av t.ex staketen som släpper igenom bollar, domarstolar
som behöver fixas till m m.

samt Vuxentennisen.

Lör 17/6 Gruppindelning för Juniorer.
Sön 18/6 Pre-Camp startar kl 9:00.

			

(Kursen pågår 18/6-22/6)

Sön 18/6 Årsmöte i klubbhuset kl 11:00
Mån 26/6 Tennisskolan för juniorer, seniorer samt

			
			

ungdomstennisen startar.
(Kursen pågår 26/6-7/7)

JULI
Ons 5/7

Sista anmälningsdagen till KM

Lör 8/7

KM startar.
OBS som vanligt startar KM på en lördag.

			

Fre 14/7 Junioravslutning
Lör 15/7 KM-finaler seniorer
Lör 15/7 Tennisfest

Kom ihåg att betala. Sponsring av priser:
För att bli indelad i en grupp på Pre-Camp respektive tennisskolan/tenniskursen för juniorer, ungdomar samt seniorer så
gäller att betalning har kommit oss tillhanda innan kurserna
startar. Glöm inte att även medlemsavgiften ska betalas.

Till årets KM söker vi priser till seniorerna. Det blir för dyrt för
klubben med pokaler till seniorerna. Samtidigt är det ju alltid
kul att vinna något. Därför söker vi nu sponsorer, priserna kan
vara vad som helst. Något som är kul att vinna helt enkelt.

