Nyhetsbrev
mars 2019
Första ”breaket” under vårterminen har precis passerat och träningen är igång som
vanligt. Hoppas att ni som åkte skidor under sportlovet hade det härligt (och inte bröt
något), och att ni som valde att stanna hemma för att spela Gustavsbergstrofén är
nöjda med spel och resultat. Tävlingen fortlöpte bra och mottogs överlag positivt av
deltagarna, även om vi är fullt medvetna om att det blev sena kvällar för en del.
Vi kommer att se över detta framöver för samtliga tävlingar och arbeta för ett
spelschema utan större förseningar – samtidigt som så många som möjligt kan vara
med och spela.
Några saker att uppmärksamma:
•
Årsmöte. Onsdagen den 27 mars klockan 18.00 hoppas vi se er medlemmar i
Kvarnbergsskolans matsal. Välkomna!
•
7/4, 5/5, 9/6 är det Yoga + Tennis. Inbjudan följer men notera datumen redan nu.
•
Vi har även testat Tabata med juniorerna vilket var enormt uppskattat och
nyttigt för tennisen. Vi tittar på att erbjuda det även för andra medlemmar så
meddela oss vid intresse.
•
GTK arrangerar även i år junior-, och vuxenträning under påsklovet. Håll utkik
på hemsidan efter mer information.
•
Den 12 maj klockan 10–15 bjuder vi er medlemmar till vårstädning med korvgrillning och överraskningar. Vi hoppas även kunna jobba med utebanorna.
•
Vi kommer att besöka Oskarshamn för sommarens juniorläger den 14–19 juni.
Mer information följer.
•
Cirka 30 GTKare har anmält sig till Mallorca-resan i september. Det finns
fortfarande möjlighet att följa med vid bokning av flyg på egen hand
(till reducerad kostnad). Den 3–6 maj arrangerar även CST en resa till Marbella
(ej GTK-resa) där det finns platser kvar. Maila info@gtk.nu vid intresse.
Jag skulle även vilja rekommendera att ni redan nu tar en titt på de fina Prince-rack
vi fått in i shopen. Håll också ögonen öppna efter den nya klubbkollektionen från
Nike. Vi hoppas även ni som deltar i träningsverksamheten på GTK tycker om den nya
bollen från Robin Söderling. Avslutningsvis ett par tennistips från just Robin:
”Många som är på hobbynivå tittar upp för tidigt. De ligger inte kvar med blicken och
slår igenom slaget utan är för ivriga att kolla var bollen hamnar.”
”Rotationen i slagen är viktig – kraften kommer därifrån. Många nybörjare slår bara
med armen och får då ingen kraft med sig, plus att de lätt får ont i axlar och arm
bågar.”
Erik Pettersson
Klubbchef

