Nu kör vi igång GTKs kommittéer
Som ett led i att göra GTK till en ännu attraktivare klubb där det finns
plats för träning, tävling och gemenskap, startar vi nu åtta kommittéer
med fokus på olika delar av verksamheten. Styrelsen och GTKs tränarteam deltar i varje kommitté men vi söker också dig som vill vara med!
Styrelsen utser slutliga kandidater till vardera kommité.
Klubbkommitté

Nu vill vi få fart på klubbkommitten! Vi vill skapa trivsel
och gemenskap för oss medlemmar i GTK. Vi kommer
anordna klubbträffar/fester, spel och aktivitetskvällar,
föreläsningar och annat roligt och spännande vid sidan
om GTKs träning och tävlingar. Vill du vara med så hör
av dig till mig!
Etel Keil Björk
070-535 64 34
klubb@gtk.nu

Tävlingskommitté

Vårt uppdrag är att driva och utveckla internt och
externt tävlande bland GTKs aktiva. Dessutom vill vi
arbeta för att attrahera externa spelare till de tävlingar
GTK arrangerar. Kommittén ansvarar alltså för Stegspel,
Julmuggen, Gustavsbergstrofén, Senior-/veteran-RM,
Gruspokalen, Seriespelet samt utbildning av GTKs
tävlingsledare och funktionärer.

Juniorkommitté

Ulrika Bragg
070-588 21 82
junior@gtk.nu

Jakob Kuttenkeuler
070-346 42 40
tavling@gtk.nu

Vill du engagera dig mer för våra juniorer i klubben?
Då ska du vara med i juniorkommittén! Vår uppgift är
att stötta och skapa en nära dialog med våra tränare
i tävlingsgruppen och tennisskolan, att kunna hjälpa
till vid läger, tävlingar, klubbutbyten och ordna andra
spännande aktiviteter för våra juniorer. Jag tror på att
vi med ganska små insatser kan göra stor skillnad!

Seniorkommitté

Anna-Lena Ahlberg
070-144 54 74
senior@gtk.nu

Vuxenträningen är en stor och viktig del i GTKs verksamhet. Vare sig du deltar i tränarledd gruppträning
eller spelar på egen hand vill vi gärna veta hur du tycker
att vuxenverksamheten ska utvecklas. Kanske finns det
också andra aktiviteter som kan göra dig till en vassare
tennisspelare på banan. Tveka inte att höra av dig om du
vill vara med eller bara bidra med idéer!

Kommittén för shop & café

Du som har idéer om och synpunkter på verksamheten
i vår shop och café har nu chans att vara med och
påverka. Anmäl dig till mig om du är intresserad av att
vara med och utveckla servicen, vårt sortiment, våra
öppettider med mera.
Birgitta Sjödelius
072-530 77 36
shop@gtk.nu

Sponsorkommitté

Susanne Bagger
070-899 95 04
sponsor@gtk.nu

Vi vill knyta kontakter och hitta fler sponsorer till GTK.
Vår främsta uppgift är att skapa ett bra samarbetsklimat
med företag, kommun och medlemmar och därmed på
sikt öka intäkterna till klubben. Sponsorerna ska inte
bara känna sig väl omhändertagna utan också vara nöjda med kontakter, aktiviteter och uppföljningar. Vi kommer även lägga stor vikt på hållbarhets- och CSR-frågor
– och GTKs roll i samhället. Har du idéer, kontakter eller
bara känner att det skulle vara kul att bidra. Hör av dig!

Hallkommitté

Vårt ansvarsområde är att exteriört och interiört ansvara
för den befintliga hallens underhåll. Vi fungerar som
en support och resurs till Anders Hübner och Magnus
Hjulström som är hallansvariga. Tillsammans kommer vi
att verka för hallens trevnad.
Peter Norberg
073-051 52 24
hall@gtk.nu

Ny hallkommitté

Martin Lager
073-397 07 50
byggprojekt@gtk.nu

Under många år har vi inom GTK försökt få till fler banor
inomhus och utomhus då vi känner att vi är trångbodda,
och vår befintliga hall börjar bli till åren. Vi jobbar aktivt
med att hitta lösningar och finansiering för en GTK-
framtid med utökat antal banor, flera medlemmar och
möjlighet till tennis för alla i Värmdö/Nacka. Hör av dig
till mig vid intresse.

