Erik Pettersson ny klubbchef
I september hälsar vi Erik Pettersson välkommen
som ny klubbchef på GTK. Han tar över efter
Maja Marescotti och Johan Hjelmgren som lämnar
sitt uppdrag i slutet på augusti. Erik har en gedigen
tennisbakgrund och har under det senaste året
arbetat deltid som tränare i klubben vid sidan om
egen verksamhet. Vi bad Erik berätta vad som
driver honom och hur han ser på sitt nya jobb.
Grattis Erik, hur känns det att bli klubbchef på GTK?
”Det känns spännande och fantastiskt roligt – jag har länge haft en dröm att jobba fullt ut med
min passion! Redan under mitt första pass som deltidstränare här kände jag värmen och den
behagliga stämningen i hallen. Jag ser fram emot att bygga vidare på den stabila grund som
finns och förhoppningsvis utveckla klubben vidare tillsammans med teamet och tränarna.”
Du började spela tennis som 10-åring i Oskarshamn, berätta lite om din tenniskarriär.
”Man kan säga att jag växte upp i tennishallen – den blev mitt andra hem. Under juniortiden
tävlade jag både i Sverige och utomlands innan jag flyttade till USA för att spela
collegetennis under fyra år. Jag drömde om att gå samma väg som bland andra Mikael
Pernfors som blev proffs efter college, men insåg allt eftersom att det var en bra bit kvar.
Vilka är dina främsta egenskaper på och utanför banan?
”Som coach är jag engagerad och ser en tjusning i att träna tennisintresserade på olika nivåer.
Som spelare är jag en slitvarg. Min tennisbakgrund har varit en stor tillgång i mitt yrkesliv
inom försäljning. Jag lärde mig att kavla upp ärmarna och hugga i.”
Kan du säga något om vad du vill fokusera på i höst?
”Jag har tusen tankar och idéer men ett område som jag vill jobba med är klubbens
kommunikation. Jag tycker GTK syns för lite i Värmdös föreningsliv. Jag vill berätta vilka vi
är, vad vi gör och skapa ett samhällsengagemang. Med min säljbakgrund är jag också
intresserad av att utveckla sponsorverksamheten och att försöka utöka aktiviteten i hallen
dagtid.”
Den 3 september är första officiella dagen på nya jobbet men innan dess väntar VM i
racketlon i Zürich. Kan du toppa ditt VM-brons?
”Jag har gått upp en klass sedan bronset och konkurrensen har hårdnat så det kan det bli svårt
att toppa den insatsen. Men bollen är rund, jag är bra tränad och någonstans är det skönheten
med racketlon – varje boll räknas vilket kan få de bästa att darra. Jag spelar även i Blandslaget för första gången och där har vi som mål att åka hem med den ädlaste valören.”
Racketlon är racketsportens mångkamp där man tävlar i pingis, badminton, squash och
tennis. Man spelar varje sport till 21 poäng mot samma motståndare och totalen avgör. Står
det lika efter samtliga sporter avgör ”gummiarm”, vilket innebär enbart en serve i en
avgörande tennispoäng.
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