Nyhetsbrev
februari 2019
Som ni förhoppningsvis märkt är det mycket på gång i klubben. Sedan sist har vi
genomfört en lyckad Julmuggstävling. Fantastiskt att se hur våra medlemmar väljer
att spendera så mycket tid i hallen under julledigheten, och genomgående med ett
leende på läpparna – både på och utanför plan. Därefter följde ett uppskattat region
mästerskap på GTK som trots ett besvärligt elavbrott gick helt enligt plan.
Nya tennisterminen är igång och grupperna är i stort sett fulltecknade, även om vi
ser att det finns en del luft i ströbokningen. Styrelsen ser bland annat över hur vi ska
disponera tiderna för att ge alla spelmöjlighet. Teamet och jag fokuserar mycket på
bemanning av grupperna, kvalitet i träningen och även rekrytering av en till två träna
re som ska förstärka teamet. Vi jobbar även fortsatt med den röda tråd som vi vill ska
genomsyra vår tennisverksamhet. Samtidigt genomförs möten med olika intressenter
angående en ny tennishall. Det är en fråga som vi lägger stor vikt vid, samtidigt som vi
vill säkerställa att klubbens och Värmdös (tennis)intressen tillgodoses på bästa sätt.
Så vad händer de närmaste veckorna? Här är några datum och aktiviteter av intresse:
11 feb
Sista dag för anmälan till hösten GTK-resa till Mallorca.
		
Se separat mail eller sociala medier för mer info.
25–28 feb
Barn/Junior och Vuxenläger under sportlovet. Se hemsidan för info.
25–29 feb
Möjlighet till privatlektioner med Fredrik Perman (se sociala medier).
1–10 mars
Gustavsbergstrofén (anmälan bör ske asap).
		
Se www.tennis.se eller fråga någon av tränarna.
10/3, 7/4, 5/5, 9/6 Yoga + tennis. Inbjudan kommer.
27 mars
Årsmöte kl 18.00 i Kvarnbergsskolans matsal. Denna gång blir det ingen 	
		
efterföljande fest – vi återkommer med ett nytt datum.
Slutligen vill jag tacka för all feedback som har kommit till feedback@gtk.nu. Vår
mailbox fylls med kreativa, konstruktiva och matnyttiga förslag vilket visar på ert
engagemang. Samtidigt som det finns förbättringsområden blir jag stolt när jag
läser mailen som kommer in. Jag väljer att avsluta nyhetsbrevet med ett som rör
lördagsträningen som vi jobbat mycket med att utveckla:
Idag lördag hade min dotter sin absolut första tennisträning och jag vill rikta ett STORT
tack till de fantastiska tränarna. Min dotter var lyrisk efter träningen och det första
hon sa var att hon vill träna fler dagar i veckan. Hennes entusiasm fortsatte hela dagen
och det är underbart att se den stolthet och glädje som hon fick på träningen. Jag förstår att det ligger mycket planering bakom träningsupplägget från GTKs sida så stort
tack även till de som ligger bakom detta.
Erik Pettersson
Klubbchef

