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Ordföranden har ordet
Bästa medlemmar i Gustavsbergs tennisklubb, stort tack för ett fint 2019!
Vilket år vi har haft och vad mycket som har hänt. Vår klubbchef Erik Botvidson har under året
fortsatt att utveckla vår klubb på ett bra och tydligt sätt. Bland annat genom att arbeta vidare med
den röda tråden i träningen med fokus på kvalitet och genom att öka trivseln i hallen i linje med vår
vision ”Ditt hem för ett gladare tennisliv” och våra värderingar Gemenskap, Glädje, Respekt och
Utveckling.
Vi har förbättrat kommunikationen i sociala medier och på vår sajt. Och under hösten infördes
bokningssystemet MATCHi som tagits emot väl både bland anställda och medlemmar.
Vi är stolta över att allt fler av våra juniorer och seniorer vill tävla – och att våra externa tävlingar som
RM och Gustavsbergstrofén slår nya deltagarrekord. Utmaningen för oss framöver kommer
fortsättningsvis vara logistiken med fyra banor och ett högt deltagarantal. För att fortsätta arbetet
med vår bredd infördes också en populär First timers-kategori i KM för de som vill prova på att tävla.
Ett välkommet återseende var gruppspelet som ersatte försöket med stegspel. Glädjande nog har det
nya gruppspelet inte tagit alla bokningsbara tider i anspråk utan det finns fortfarande strötider för
andra medlemmar.
Årets höjdpunkt var nog ändå GTK-dagen i augusti då vi fick fint besök av Robin Söderling. Vi fick
prova på aktiviteter som pickleball, vi fick nöjet att se en uppvisningsmatch samt lyssna till Mikaela
Seger från RF-SISU. I september genomförde vi en klubbresa till Mallorca tillsammans med vår
sponsor CST Tennistravel. Resan var mycket uppskattad av de 30 GTKare och fyra tränare som åkte
med.
Frågan om en ny hall är i högsta grad aktuell och klubben har under året haft flera diskussioner med
Värmdö kommun. Målbilden just nu är att kommunen bygger en hall och att GTK är hyresgäst. Det
tidigare förslaget med en hall i Anneberg har svalnat något, bland annat på grund av nackdelen med
dubbla hallar och kommunikationen dit. Men Anneberg kan fortfarande vara aktuellt för en
uteanläggning där vi kan erbjuda våra medlemmar fler möjligheterna till uteträning, läger och
tävlingar. Detta är något klubben kan finansiera utan borgen och som hallkommittén och styrelsen
undersöker vidare.
Det har hänt många positiva saker under 2019 och fortsätter att göra så. Det är lätt att vara
ordförande i en klubb som GTK med så många härliga medlemmar, bra klubbledning och kompetenta
styrelsemedlemmar – alla med positiv inställning och med siktet inställt på förfining och förbättring.
Stort tack till alla er GTK-medlemmar som fortsatt ger oss i styrelse och klubbledning värdefull hjälp i
vårt arbete.
Ett supertack till Erik som gör ett fantastiskt arbete som klubbchef, till Eva som gör ett fint jobb på
kansliet, till våra duktiga och engagerade tränare, till alla kommittédeltagare, till valberedningen och
till gamla och nya sponsorer som gör det möjligt för oss på GTK att göra det lilla extra. Stort tack även
till alla föräldrar, veteraner, seniorer och juniorer för de fina insatser ni bidragit med. Slutligen varmt
tack till styrelsens medlemmar för ett snyggt jobb 2019.
Susanne Bagger

Kommittéerna
De åtta kommittéer som initierades hösten 2018 fortsatte sitt arbete under 2019 – de flesta med
fortsatt kraft samtidigt som behovet eller frekvensen av andra kommittéer minskade. Följande gäller
för kommittéerna:







Anmälan till kommittéerna sker på frivillig basis en gång per år.
Samtliga medlemmar har möjlighet att delta.
Kommittéerna ska arbeta på uppdrag av styrelsen och bistå klubbchef och övriga anställda
vid behov inom respektive område.
Samtliga kommittéer ska, om möjligt, ha med en representant från styrelsen, och en anställd.
Kommittéerna ska ha minst fyra möten per år. Mötena ska protokollföras och delas med
klubbchef och styrelsen.
Kommittéernas arbete och uppdrag utvärderas löpande, och vid behov, omarbetas en gång
per år.

Tävlingskommittén
Ansvarig: Jakob Kuttenkeuler
Övriga deltagare: Erik Pettersson, Anders Hübner, Tove Larsson, Martin Lager (adjungerad).
Kommitténs uppdrag är att driva och utveckla internt och externt tävlande bland GTKs aktiva.
Dessutom vill vi arbeta för att attrahera externa spelare till de tävlingar GTK arrangerar. Kommittén
ansvarar för Julmuggen, Gustavsbergstrofén, Senior- och Veteran-RM, Gruspokalen samt
seriespel/gruppspel. Under 2019 tillkom även Gustavsbergssprinten som är en tävling för 12-åringar
där poolspel tillämpas och varje match spelas i bäst av 3 tiebreak-set.
Inför höstens KM valde vi att dela upp tävlingen i ett senior-KM som ägde rum veckan efter
höstlovet, och ett junior-KM i månadsskiftet januari/februari 2020. Detta för att motverka för många
och sena matcher. Kommittén är mycket nöjd med resultatet både finansiellt, sportsligt och ur ett
klubbperspektiv. Fortfarande blev det en del sena matcher men det är svårt att undvika helt och
hållet om man inte ska begränsa antal tävlande.
Gruppspelet togs åter i bruk och ersatte stegspelet vilket välkomnades av spelarna. Gruppspelet har
inte tagit samtliga bokningsbara tider i anspråk för andra medlemmar då tiderna som nyttjas främst
är sent på kvällen och tidigt på morgonen.

Juniorkommittén
Ansvarig: Ulrika Bragg
Övriga deltagare: Janaxel Olsson, Erik Windelhed, Lotta Winge, Terhi Benjaminsson, Joakim Lind (alt
Erik Botvidson)
Juniorkommittén har fortsatt sitt arbete under 2019 på liknande sätt som under 2018. Det viktigaste
är – nu som då – att ha en nära dialog med klubbledning, tränare och föräldrar och driva aktiviteter
och vid behov stötta den löpande verksamheten.
För att skapa en stabil och framför allt hållbar grund i verksamheten för våra juniorer, har Erik och
klubbledningen under 2019 fokuserat på att få grundläggande processer och strukturer på plats. Till
exempel har det handlat om att tydliggöra roller och ansvar, arbeta fram den ”den röda tråden” (vårt
koncept och erbjudande till våra medlemmar), satsa på vidareutveckling av våra tränare genom till

exempel MultiSkillz och införliva våra värderingar i den dagliga verksamheten. Allt för att nå vårt mål
om att fler barn ska fortsätta idrotta högre upp i åldrarna och att GTK ska bli Sveriges mest attraktiva
tennisklubb.
Aktivitetsnivån har varit hög under året. Utöver vanliga träningar, lägerverksamhet och
klubbtävlingar har vi även anordnat tre övernattningar i hallen – den senaste med 62 övernattande
barn! Vi har genomfört ett väldigt uppskatta träningsläger för våra juniorer i Jönköping (vilket vi
kommer upprepa i maj 2020) och vi har också haft ett par nya tävlingar för de allra minsta.
I linje med GTKs värdering ”Utveckling” kommer vi under våren att utvärdera vårt eget arbete inom
Juniorkommittén. Tveka inte att höra av dig med feedback och/eller om du vill vara med i vår
kommitté!

Sponsorkommittén
Ansvarig: Erik Botvidson
Övriga deltagare: Susanne Bagger
Sponsorkommitteens syfte är att attrahera företag, organisationer och privatpersoner till
samarbetserbjudanden genom att erbjuda synlighet digitalt och i tryck, erbjudanden och aktiviteter.
Sponsorerna bidrar i sin tur med pengar till klubben alternativt genom tjänster i form av barteravtal.
Vi vill att sponsorerna ska känna att de bidrar aktivt till verksamheten i GTK och klubbens lokala
satsning på ungdomar, samhällsansvar och ökad folkhälsa generellt.
GTK hade under 2018 1 betalande sponsor, 2019 var 14 sponsorer knutna till klubben, med flera
andra på ingång.

Klubbkommittén
Ansvarig: Eva Andersson
Övriga deltagare: Britt-Marie Dreyer, Ulla Särne, Jorunn Amcoff, Kerstin Jonsson, Kristina
Botvidson, Etel Keil Björk, Tove Larsson och Lena Hörnsten
Klubbkommittén har under 2019 arrangerat en vårstädning som tyvärr inte var speciellt välbesökt, en
sommaravslutning, GTK-dagen med desto bättre uppslutning samt huvudtillställningen GTK Retro
Party – en fest i samband med klubbmästerskapet. Där bjöds på en buffet, spel med retro-utrustning,
DJ och en massa roliga aktiviteter. Året avslutades med julavslutningen – en klassisk tillställning för
alla barn och juniorer på GTK.

Shop och Café-kommittén
Ansvarig: N/A
Övriga deltagare: N/A
Denna kommitté har varit inaktiv och anses inte behövas längre då den hanteras av de anställda.

Hallkommittén
Ansvarig: Peter Norberg
Övriga deltagare: Anders Hübner och Björn Haslum

Under 2019 har bland annat följande underhåll utförts på GTK-hallen.
Bandelningsnät: De två bandelningsnäten har bytts ut mot nya nät. Samtidigt monterades nya
justerbara fästen för att kunna justera nätet till rätt höjd.
Banytskikt B3/B4: Genom tidigare dålig dränering runt vissa delar av hallen, har särskilt B3/B4 erhållit
skador bakom baslinjen. Med anledning av detta har dessa två banor fått ett nytt ytskikt bakom
baslinje till vägg.
Krokar i omklädningsrum: Krokar till herrarnas omklädningsrum har kompletterats med fler.
Skyltning i hallen: Skyltar har satts upp i hallen för att bland annat förtydliga var omklädningsrummen
ligger. Det har även satts upp skyltar i trappen upp till läktaren och en skylt på vardera banan för att
kommunicera våra värdeord. Se bild nedan.
Utrymningsväg från omklädningsrum: Utrymningsvägen mellan herrarnas omklädningsrum och
huvudentrén har uppdaterats enligt gängse regler. Bägge dörrarna har fått nya utrymningshandtag.
GTK-hallens elcentral ligger i denna utrymningsväg och det rekommenderas inte att dörren öppnas
för att släppa ut värme och fukt.
Ny utrustning i GeTeKå Bistro Café: Det har installerats en ny ugn och spis i cafét.
Takläckage: En hel del skruvar på yttertaket är snett iskruvade varför tätningsringen på skruven inte
tätar ordentligt. Ett arbete har på börjats med att byta ut dessa skruvar. Detta är endast en del av
vattenproblemet på banorna – huvudproblemet är kondens när temperaturen pendlar.
Ventilation och värmepumpar: Både ventilationsaggregatet och de fyra värmepumparna behöver ett
periodiskt underhåll. I ventilationen behöver filter bytas två gånger om året och värmepumparnas
filter måste rengöras två gånger om året. Med anledning av detta har avtal skrivits med två företag
som sköter dessa aggregat med start hösten 2019.
Kameror på varje bana: Under 2019 installerades en kamera på varje bana för att ge spelarna
möjlighet att köpa sin träningstimme/match genom Sporteye.

Seniorkommittén
Ansvarig: N/A
Övriga deltagare: N/A
Denna kommitté har varit relativt inaktiv och anses inte behövas längre då många av möjliga frågor
hanteras av andra kommittéer.

Projekt ny hall-kommittén
Ansvarig: Martin Lager
Övriga deltagare: Erik Botvidson, Johan Boman, Peter Norberg och Peter Svorono.
Kommitténs främsta uppgift är att jobba vidare med projektet att utöka antalet tennisbanor genom
en ny tennishall (och utebanor).
2019 har framför allt ägnats åt möten och diskussioner med kommunen, både på plats i hallen, hos
kommunen och i Enskede Rackethall, bland annat om kommunens inställning till borgen, nackdelarna
med dubbla hallar och kommunikationsvägarna dit. Det vi nu istället diskuterar och tror på är att
kommunen avsätter en yta åt GTK och bygger en hall med GTK som hyresgäst. I slutet av 2019
samanställdes dokumentation för att kunna ta till ett samråd.
Samtidigt ser gruppen och styrelsen på möjligheten att bygga en uteanläggning i Anneberg. Detta är
något som klubben skulle kunna finansiera utan borgen. Det skulle dels erbjuda medlemmarna ännu
en säsong (sommar) med ökad uteträning, dels läger och tävlingar. Kommittén kommer ta detta
vidare med berörda parter under våren 2020.
För frågor ber vi er maila byggprojekt@gtk.nu.

Fokusområden
Fokusområdena under 2019 skiljer sig inte avsevärt från 2018. Vi har fortsatt jobbat med:





Tydlighet genom ökad kommunikation.
o Hemsidan uppdaterades men det saknas en del delar som planeras bli klart innan
sommaren 2020.
En röd tråd i träningen med fokus på kvalitet.
o Det har slagit väl ut med större tydlighet.
Ökad trivsel i hall i linje med vår vision ”Ditt hem för ett gladare tennisliv”, och värderingarna
Gemenskap, Glädje, Respekt och Utveckling.

Fokusområdena kommer under 2020 utvärderas och vid behov omarbetas i en ny tvåårsplan.

Seriespel, tävlingar, läger och kurser
Juniorer
Vi har sett en fortsatt bra aktivitet bland GTKs juniorer gällande tävlandet. Samtidigt ser vi att
tävlingsgruppens deltagare behöver ut och tävla så mycket som möjligt för att ta de steg de ofta
själva önskar, vilka också ingår i kriterierna för att delta i en tävlingsgrupp. Extra roligt är att många
yngre spelare har provat på att spela match på ett lättsamt sätt. Vi kommer under 2020 fortsatt att
fokusera på våra yngre juniorer genom att uppmuntra till match och poängspel.
Vårt arbete med att motverka den fortsatt dalande 11-årspuckeln fortsätter. Under 2019
genomförde vi diverse insatser för att främja barn- och ungdomsverksamheten varav ni finner
exempel längre ner i dokumentet.
Under julavslutningen valde vi inte att dela ut utmärkelser (till exempel Årets tennisskoletjej) som
tidigare år. Känslan är att det blev en positiv upplevelse för de få som vann priser samtidigt som det
skapade en del upprörda känslor hos andra. Vi kommer istället fokusera på Fair Play-priser under
tävlingar samt utse månadens GTKare varje månadsslut till den medlem som bäst lever upp till
klubbens värderingar och vision. Vi börjar med det under januari 2020.

Representationslag (Damer A och Herrar A)
Totalt hade GTK 7 serielag som spelade uteserien 2019, och 15 lag som spelade under
inomhussäsongen 19/20. Herrar A med målet på avancemang kom på en hedrande, men aningen
jobbig, andraplats i division 4. Damerna kom på tredje plats i division 3 och spelar därmed kvar i
samma serie nästa år. GTKs mål är att ha ett herr- och ett damlag med ambition att spela i division 3
eller högre. GTK strävar efter att ha med minst en junior i lagen för att lära och, om möjlighet finns,
spela matcher. För dessa lag sätter GTK laget framför jaget, det vill säga lagen tas ut efter spelnivå.
De ska även ha möjlighet till en gemensam träningstid för att stärka laget.

Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet delades under 2019 upp i ett senior-KM under hösten och ett junior-KM i
månadsskiftet januari/februari. I klubbmästerskapet 2018 deltog 187 spelare vilket totalt resulterade
i 277 starter. Under 2019, när vi enbart hade seniorklasser, deltog 176 spelare och 219 starter. Med
andra ord en liten minskning mot året innan men ändå ett mycket stort deltagande. Det ska tilläggas
att en del juniorer spelade i senior-KM. Tävlingen blev mycket lyckad och större förseningar uteblev,
även om någon kväll blev sen. Nedan dam och herrmedaljer:
Damer A
Guld: Saga Svensson-Hammerin
Silver: Hanna Hennung
Brons: Rebecca Eileryd

Gustavsbergstrofén
Antal deltagare/starter 2017: 137/155
Antal deltagare/starter 2018: 179/213

Herrar A
Guld: Erik Botvidson
Silver: Erik Ingvarsson
Brons: Joakim Lind & Patrik Andreasson

Antal deltagare/starter 2019: 257/279

Senior- och veteran-RM
Antal deltagare/starter 2017: 242/280
Antal deltagare/starter 2018: 258/299
Antal deltagare/starter 2019: 256/302

Julmuggen
Antal deltagare/starter 2017: 150/175
Antal deltagare/starter 2018: 131/167
Antal deltagare/starter 2019: 165/191

Läger och kurser
GTK arrangerar både junior- och vuxenkurser under de veckor då det är lov och ingen ordinarie
träning, bland annat under sport-, påsk- och höstlov samt även ett par veckor under sommaren.
Dessa läger är mycket uppskattade och ofta fulltecknade.
2019 flyttade man från Kalmar till Oskarshamn med Anders, Magnus, Erik (Botvidson), Erik
(Windelhed) som tränare tillsammans med (ovärderliga) föräldrar som bistod med diverse sysslor. 25
barn deltog i Oskarshamn.
Det följdes även av ett läger i Skummeslöv där 15 juniorer deltog.
GTK arrangerade även ett uppstartsläger inför Skummeslöv, övernattning för barn och ungdomar, en
tennisresa till Jönköping och mycket annat.

Klubbresa till Mallorca
GTK arrangerade tillsammans med CST Tennistravel en klubbresa till Santa Ponsa Mallorca under
september. Totalt åkte 30 GTKare, plus 4 tränare, med på resan som blev en succé.

GTK-dagen
2019 arrangerades för första gången GTK-dagen som ägde rum 24 augusti. Dagen innehöll många
evenemang inklusive:
-

Presentation av GTKs nya koncept tillsammans med föräldraföreläsning med Mikaela Seger
från SISU.
Provspelning av Prince-rack.
Test av pickleball, pingis och badminton.
Besök av Robin Söderling inklusive frågestund och spel mot juniorer (och vuxna).
Uppvisningsmatch Martin Lager vs Linus Carlsson-Halldin (Gustaf Ström var skadad).
Årets GTKare 2018 presenterades: Peter Norberg.
Plus massor med annat skoj!

Även en Retro-fest var planerad till kvällen men den sköts fram och genomfördes i samband med
KM. Lärdom till 2020 är att vi ska arrangera dagen lite senare på säsongen när folk är tillbaks från
semestrarna. Det blev dock en mycket lyckad premiär av GTK-dagen.

Framtiden
GTK erbjuder tennis för alla åldersgrupper och nivåer tillsammans med kvalitativ tävlingstennis för de
som har ambitioner och är villiga att efterfölja GTKs normer, uppförandekod och förväntningar.
Vi lever i en verklighet där klubben troligen är Sveriges trängsta tennisklubb om man ser till antalet
medlemmar per bana. Med det i åtanke gör vi vad vi kan för att erbjuda tennis för så många som

möjligt, men samtidigt säkerställa att de medlemmar vi har i träning får möjlighet till spel och att det
finns ett visst antal löstimmar att boka.
Vi har under 2019 bytt till MATCHi som bokningssystem, vilket har upplevts som mycket positivt både
för de anställda rent administrativt, men även för medlemmarna som på ett enklare sätt kan se vad
klubben erbjuder och vilka tider som finns att boka.
Några insatser som har gjorts för att erbjuda mer tennis till en bredare målgrupp, och som vi även
kommer fortsätta med framgent är:

First Timers
Under KM 2019 införde vi en klass som heter First Timers där vi vänder oss till den stora grupp
spelare som antingen är First Timers (dvs nybörjare) eller har spelat max 2–3 år. Det blev en succé
och vi har sett att deltagarna fått en ökad aptit för tennis. Vi har under första kvartalet av 2020 infört
en Dubbel & Bubbel-tävling under lördagskvällar då det ändå är relativt lugnt i hallen. 16 spelare som
byter partners och spelar korta matcher under 2–3 timmar med ett glas bubbel efteråt. Detta är även
något som vi kommer testa i en damklass (för mer erfarna) och herrar (mer erfarna).

Drop-in lunchtennis
En gång per vecka (minst) erbjuder vi lunchtennis där man signar upp via MATCHi. 16 platser finns till
förfogande och det har än så länge varit mellan 8 och 12 spelare och mycket uppskattat.

Tennisyoga
Måndagar kl 19-20 erbjuds yoga med Victoria Veres (i gymmet) med rörelser anpassade för tennis.

Privatlektioner
Vi har även genom MATCHi kunnat erbjuda privatlektioner av anställda tränare vilket har
efterfrågats. Det är fortfarande mest på dagtid i och med att hallen är så hårt bokad.

Övrigt på gång (utöver det normala schemat, tävlingar och tidigare evenemang som
återkommer)





Amendosprinten, 28–29 mars för 13-åringar.
Swedbanksprinten, 9–10 maj.
Next Generation Club Cup Gustavsberg (genomförd).
SO Tour Mini (genomförd), Midi, Maxi.

Hallen
Det finns nu en plan för löpande underhåll och olika förbättringar i hallen vilket kommer att märkas
under 2020. Bland annat kommer vi under sommaren byta till LED-belysning i hallen.

Ekonomi utfall
I jämförelse med 2018 då GTK gjorde ett minusresultat blev resultatet under 2019 positivt och
uppgick till ca 550 000 kr. Målet för 2019 låg på ca 400 000 kr plus. Det finns inga stora poster som
avviker avsevärt utan är snarare ett resultat av fokus på helheten där framför allt utgifterna
minskade, samtidigt som intäkterna ökat något i form av fler och större tävlingar, 5% ökade avgifter i
gruppträningen, bättre utnyttjande av bantider, gruppspel återinfört osv.
Intäktsbudgeten har höjts något under 2020 men vi räknar samtidigt med något mindre vinst. Detta
då vi fortsatt planerar att rusta hallen, främst i form av ny LED-belysning. Klubbens likviditet är dock
fortsatt god och sammantaget står klubben väl rustad ekonomiskt.

Fakta
Styrelse
GTKs styrelse 2019 och idag, ser ut som följer:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamöter:

Suppleanter:

Susanne Bagger
Martin Lager
Stellan Folkesson
Ulrika Bragg (sekreterare)
Jakob Kuttenkeuler
Anna-Lena Ahlberg
Peter Norberg
Tove Larsson (fram till och med december)
Maria Olsson

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret, plus diverse arbetsmöten.

Valberedningen
Vid årsmötet valdes följande till valberedning:
 Anders Jonsson (sammankallande)
 Helena Tovås Persson
 Åsa Lindgren
 Peter Svorono

Klubbens revisorer
Auktoriserad revisor Elias Haraldsson. Lennart Lindblad sitter som föreningsrevisor och Anders
Jonsson är revisorssuppleant.

Arvoden
Inga arvoden har utgått till styrelsen eller lekmannarevisorn.

Anställda i klubben
Erik Botvidson är klubbchef på GTK. Under 2019 var Erik Botvidson (klubbchef), Anders Hübner, Eva
Andersson, Joakim Lind, Magnus Hjulström (till augusti), Igor Robovic (från maj) och Tove Larsson

(från december) anställda på heltid. Klubben har haft cirka 45 timanställda som i olika utsträckning
jobbat i klubben under året.

Tränare
Följande tränare var verksamma under 2019:
Joakim Lind, Richard Rohdén, Anders Hübner, Erik Botvidson, Magnus Hjulström (till augusti), Igor
Robovic (från maj), Tove Larsson (från december) Daniel Cuadra, Sebastien Rouault, Annika
Klingström, Martin Lager, Nina Grönhagen, Mikael Vilhjalmsson, Eugene Teterin, Kristian Gahn och
Ossian Persson.
Våra tränare som jobbat med Kids Tennis School under 2019:
Emil Froom, Wilma Ruzicka, Noa Nilsson, Saga Hammerin-Svensson, Ellen Clarke, Moa Dungmar,
Angelina Svensson, Filippa Ullman, Elsa Bernhagen, Lydia Bennarsten, Esther Kalaska, Noah Dillner,
Hugo Sjöqvist, Arvid Eklund, Zoey Danay, Embla Danay, Elias Benjaminsson, Janina Brunius, Tuva
Flink, Peter Bertilsson och Anders Bark.
Och vår personal i Shop & Café under 2019:
Abraham Negussie, Tova Rydberg, Anton Rydberg, Hugo Lager och Agnes Erlandsson.
Tack till alla duktiga tränare, personalen i Shop & Café och alla hjälptränare som har ställt upp vid
sjukdom eller vid behov av extra personal.

Årets tränare 2019
Årets tränare 2019 blev Anders Hübner:
”Årets tränare är en person som i stort sett hela Värmdö förknippar med GTK. Han har en passion och
ett driv för klubben. Han är magisk med de yngsta och känner samtliga medlemmars adress,
telefonnummer, racketmärke, ja undrar om han inte vet samtligas skostorlekar. GTK skulle inte vara
den klubb den är (dvs simply the best) utan...... HUBBE!”

Medlemmar
Antalet medlemmar 31 december 2019 var 1 283, varav 489 var kvinnor och 794 män. Av
medlemmarna var 665 under 20 år varav 256 tjejer och 409 killar.

Sociala medier



GTK hade 499 följare på Instagram 2018, och 681 i slutet av 2019, vilket står sig mycket bra i
Tennissverige.
GTK hade 332 följare på Facebook 2018, och 394 i slutet av 2019.

Slutligen
Avslutningsvis ser vi tillbaka på ett år där vi såg en ökad aktivitet i hallen, en positiv stämning och
känsla över lag och ett år där vi närmade oss våra värderingar och målsättningar med stora steg. Vi
vill bli Sveriges attraktivaste tennisklubb och Värmdös mest professionella förening, och även om
målen känns kaxiga så summeras 2019 som året då vi tog stora steg i rätt riktning. Utan er
medlemmar är vare sig målen eller den glädje och det engagemang som finns på GTK möjligt.
Styrelsen, kommittéerna, klubbchefen och samtliga tränare och anställda fortsätter i rätt riktning och
hoppas att ni är med oss även framöver. Tack för 2019 så ses vi i hallen under fortsättningen av 2020.

