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Strax efter att jag i 10-årsåldern släppte min önskan om att bli ekonomichef på
Motorcentrum i Linköping, har jag levt med drömmen om att på heltid få jobba med
min stora, livslånga kärlek – tennis. Att få jobba med människor, och då främst barn,
och få förmånen att glänta på dörren till ett liv i idrottens tecken. Tennishallen i
Oskarshamn var under en lång tid mitt andra hem, snudd på det första. Den gemenskap jag växte upp i, de sociala färdigheter jag utvecklade, tennisslag som förfinades och kanske viktigast, de kompisrelationer som grundlades och som fortfarande
lever kvar är något jag hoppas att många juniorer och barn, inklusive mina egna, får
uppleva i Gustavsbergs Tennisklubb.
Nu har drömmen slagit in. Jag har som de flesta av er vet fått förmånen att verka som
klubbchef för GTK. Jag kommer fortsatt att synas på banan om än i något mindre
utsträckning, men med olika grupper och med spelare av skiftande erfarenhet. Självklart innehåller mitt nya uppdrag så många fler aspekter är bantid – aspekter som jag
är mycket motiverad att ta mig an.
Klubben som grundades 1947 har idag över 1 000 hängivna medlemmar, en solid
grund, ett starkt, kunnigt och engagerat tränarteam och en positiv atmosfär bland
medlemmarna. Precis som i alla företag, organisationer och idrottsklubbar finns det
områden att utveckla och förbättra. Utan att ännu ha full kunskap om vår anrika förening, ser jag kommunikation, hög kvalitet i all träning, nätverkande och sponsorskap
i kombination med arbete kring samhällsansvar (CSR) som viktiga framtida fokus
områden.
Att erbjuda alla våra medlemmar speltillfällen samt att säkerställa möjlighet till spel
för alla Värmdö- och Nackabor är viktigt – och vår skyldighet. Även om det inte finns
mycket nytt att berätta om nybyggnationsfrågan kommer här en liten uppdatering. Vi
har startat en kommitté för nya hallen med medlemmar som tidigare varit involverade
i frågan. Denna kommitté kommer tillsammans med styrelsen, mig som klubbchef
och andra krafter att arbeta med frågor som rör finansiering och budget samt föra
en aktiv dialog med kommunen, markägare och potentiella byggfirmor. Information
som tidigare har tagits fram ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Vi kommer fort
löpande att hålla er informerade om hur projektet framskrider. För frågor ber vi er
maila byggprojekt@gtk.nu.

Trots den iver som råder i teamet, styrelsen, hos er medlemmar samt hos mig personligen att utveckla, förnya och förbättra, ser jag hösten 2018 som en period att utvärdera, iaktta och förbereda för att sedan under januari 2019 verkställa diverse projekt.
Missförstå mig inte – vi kommer att sjösätta mycket i höst, bland annat ett spännande
stegspel (som jag rekommenderar att ni anmäler er till), givande sponsormöjligheter
(hör av er vid intresse), åtta hungriga kommittéer som ni fått information om (anmäl
intresse – blir superskoj), klubbutbyten för juniorerna, höstläger för ungdomar och
vuxna samt ett klubbmästerskap (med 34 klasser!) som kommer avslutas med en fest
vi sent ska glömma. Vi kommer inte kunna göra allt på en gång så det gäller att skynda
långsamt – och att vi alla har tålamod.
Några ”teasers” inför 2019.
•
Vi träffar diverse klädmärken för en ny och läcker klubbkollektion. I samband
med detta kommer vi att byta bollmärke för träningsgrupperna.
•
Historiskt sett har klubben arrangerat lyckade utlandsresor vilket vi har börjat
titta närmare på.
•
Vi kommer att lägga extra stort fokus på att ta fram ett träningsupplägg som
genomsyrar alla nivåer och åldrar. Se det som en manual eller handbok där
hela vårt tränarteam strävar åt samma håll, med samma budskap och tydliga
”hållplatser” för samtliga spelare. Detta blir grundstenen i en klubb där våra
allra minsta känner gemenskap, trygghet och glädje, där våra juniorer kan sat
sa mot eliten om den målsättningen finns och där våra motionärer kan känna
att deras behov uppfylls.
Alla i teamet och styrelsen är motiverade till tusen men självklart är det ni medlemmar
som till stor del bidrar och skapar förutsättningarna. Jag har personligen en vision om
att GTK inom en inte alltför lång framtid omtalas i tennis-Sverige som en av landets
mest attraktiva tennisklubbar för alla. Så här i början av min tid på GTK är mina ögon
och öron extra stora så välkomna med idéer, feedback eller om ni bara vill utbyta
några ord – inte alla på en gång bara.
Slutligen, tack för det varma välkomnandet i klubben. Jag uppskattar att ni tagit er
tid att läsa detta nyhetsbrev som framöver kommer vara aningen kortare. Nu ska jag
ut på banan och försöka kriga mig till en högre placering i stegen. Svinga på – och ha
roligt under tiden!
Erik Pettersson
Klubbchef

