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Att tiden flyger när man har roligt må vara en sliten klyscha, men efter höstläger och
nästa veckas klubbmästerskap är det bara fem veckor kvar på höstterminen. Eller
vänta, först Julmuggen, sedan tar vi ett kort break innan RM och vårterminen som jag
lovar kommer bli spännande. I skrivande stund pågår höstläger för barn och vuxna.
Vi har imponerande 25-27 barn per dag och totalt 54 vuxna som tar tillfället i akt att
röra på sig och fila på formen. Och i GTKs klubbmästerskap har vi 274 starter och 185
spelare som fightas om 30 titlar. Själv tycker jag det ska bli oerhört spännande att se
alla matcher och uppleva klubbstämning när den är som bäst. Vilket för mig till nästa
punkt – avslutningsfesten den 10 november. Efter en dag fylld med finaler väntar god
mat, en udda tränardubbel (tomten, Studio 54, Pippi och spelare med gigantisk peruk)
och annan underhållning. Så anmäl er nu via hemsidan eller på info@gtk.nu.
Ni har säkert märkt att vi har en ny (elektrisk) bom vid infarten mot tennishallen. Vi
uppmanar er att inte åka in på området även om bommen vid tillfällen är öppen. Dels
är det inte är tänkt att vi ska parkera vid hallen, dels riskerar ni att bli fast om ingen
har möjlighet att släppa ut er. Och var noga med p-skivan vid stora parkeringen.
Jag vill även passa på att tacka för all feedback jag fått under den senaste månaden.
Det visar på stort engagemang vilket är en viktig grundsten i alla klubbars vidare
utveckling. Själv tror jag mycket på filosofin att ”allt som inte är under utveckling är
under avveckling”. Styrelsen tillsammans med mig, tränare och kommittéer kommer
under november att kartlägga och bearbeta flera aspekter gällande GTK och dess
verksamhet. Vi behöver bland annat säkra att klubben har en röd tråd där alla, från
våra yngre barn och tävlingsjuniorer till GTKs ambitiösa seniorer, får den tennis
upplevelse de har rätt till och betalar för. Samtidigt vill jag belysa att vi tränare och
övrig personal redan nu gör allt vi kan för att alla ni racketsvingande GTKare ska få
ut maximalt av er tennis oavsett ambition. Vi kommer också se över utbildningen av
ledare, en uppförandekod för spelare och tränare, prissättning, lägerverksamhet,
bokningssystem, struktur för tävlingsgrupper och seriespel och mycket annat. Håll
även ögonen öppna under de närmaste veckorna då vi presenterar ett spännande
koncept från Sponsorhuset – lite som ett Kinderägg fullt med överraskningar.
Jag hoppas att vi får se många medlemmar, supporter och nya ansikten i hallen under
klubbmästerskapen och på festen. Kom ihåg att berömma med- och motspelare (och
självklart även er själva), stanna upp emellanåt och insup atmosfären i den gemytliga
klubb vi alla är del av, och sist men inte minst, tänk på fotarbetet!
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