Nyhetsbrev
december 2018
Smash, serve och lobb,
nog är det ljuva toner.
Kanske dags att byta jobb,
och tjäna miljoner?
Med nya RS-bollen kan du slå till,
precis så hårt som du vill.
Håller din kropp i gasen,
placera dem innanför basen.
Du måste även sikta rätt,
och det är inte alltid lätt.
Men om du tränar och står i,
och slå i nät du låter bli,
så vinner du varenda boll,
med resultat 6-0, 6-0.
Varje vecka samma sak,
du svettas under GTKs tak.
Snart kommer nya Nike-plagg för kroppen,
som samlar upp svettdroppen.
“GTK mot framtiden” är det som gäller,
hoppas det under Julmuggen mycket smäller!
Innan jag påminner om några viktiga datum vill jag ägna några rader (av många) åt
ett par av våra senaste evenemang. WOW vilken härlig KM-fest den 10 november,
tusen tack till alla involverade (alltså, den buffén). Igen, WOW vilken energi och
uppslutning den 7 december med över 40 barn och ungdomar på föreläsning och över
20 övernattande. Stor eloge till Ulrika Bragg, Erik Windelhed och Jocke Lind.
Så till datumen:
• 12 december (dvs idag). Sista anmälningsdag till RM (Distriktsmästerskap),
pågår 2–14 januari.
• 14 december. Sista anmälningsdag till Julmuggen, handikapptävling för alla, 		
pågår 25–31 december.
• 15 december. Sista dagen att informera oss om man inte avser spela vidare i 		
en tränarledd grupp.
• 15 december. Sista dagen på höstterminen för tränarledd verksamhet.
• 17 december. Julavslutning för alla barn och ungdomar kl 17–18.30, med besök
av hemlig gäst.
• 31 december. Nyårsmingel kl 11.00–14.00 samtidigt som Julmuggen avslutas.
• 15 januari. Den tränarledda verksamheten börjar igen. Notera att det är en tisdag
pga tränarutbildning på måndagen. Måndagsgrupperna kommer få en bonusdag
senare under terminen.
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även om det blir i reducerad mängd. Vi har i skrivande stund påbörjat rekryteringen av
fler kompetenta tennistränare till vårt redan starka och duktiga team. För kommande
termin har vi redan en tydlig och bra plan. Samtliga tränare kommer få möjligheten till
intern utbildning. Dessutom kommer Tennisförbundet på besök den 14 januari för att
dela med sig av sin breda tenniskunskap.
Om du inte redan köpt alla julklappar påminner vi om Black Month i vår shop. Fram
till julafton får du mycket fina rabatter på bland annat rack från Head och Technifibre,
Nike-skor samt den nya RS-bollen.
När ni återvänder den 15 januari kommer vi ha en hel del nya sponsorskyltar i hallen.
Är du eller ditt företag intresserade av att bidra till GTKs verksamhet kan vi erbjuda
flera olika attraktiva paket. Hör av dig till mig på erik.pettersson@gtk.nu.
Teamet på GTK välkomnar nu några dagars ledighet, julbord och självklart även de
spännande tävlingar som väntar runt hörnet. Samtidigt är vi taggade till tusen att ta
oss an 2019 och vår satsning “GTK mot framtiden”. Vi önskar er alla i Gustavsbergs
tennisfamilj en skön ledighet. Se till att inte lägga racket på hyllan utan varva gärna
glögg, knäck och julskinkan med tennisspel – varför inte i form av Julmuggen.
Erik Pettersson
Klubbchef

