Nyhetsbrev
mars 2020
Nu har ni fått vänta länge på ett nyhetsbrev. Känns som senaste brevet skrevs i förrgår, men det var några månader sedan så jag förstår att ni känner en enorm abstinens.
Hoppas dock att ni har mottagit all information av vikt via e-mail, sociala medier
(Facebook och Instagram) och via GTKs bokningssida på MATCHi. De flesta har säkert koll på MATCHi redan, men om inte har besökt sidan så ta en sekund att bekanta
er med www.matchi.se/facilities/gustavsbergstk där vi lägger upp alla events och
möjlighet till anmälningar.
I dagarna kommer verksamhetsberättelsen skickas ut inför årsmötet så jag väljer att
inte summera 2019 i detalj utan konstaterar kort att det var ett mycket lyckat GTK-år
med mängder av tennisevenemang, en första lyckad GTK-dag, en (förhoppningsvis) tydlig röd tråd i träningen och ett år där teamet stärktes i form av nya coacher
och vidareutbildning av existerande tränare. Det var ett år som slutade på plussidan
ekonomiskt vilket är viktigt för framtida planer.
Med rådande situation i samhället känns det som fokus främst ligger på välbefinnande och tacksamhet till de hjältar som dagligen kämpar mot coronaviruset för att vi alla
ska kunna återgå till en normal vardag. Utvecklingen i stort eller på GTK är svår att sia
om. Vi utvärderar läget dag för dag men fortsätter (i skrivande stund) verksamheten.
Dock är det är av stor vikt att de tennisspelare som känner av någon form av symptom håller sig borta från hallen och att vi alla följer de instruktioner kring hygien som
folkhälsomyndigheten rekommenderar.
Om inte rekommendationerna ändras kommer vi genomföra årsmötet 31 mars kl
18.00, men inte i Kvarnbergsskolans matsal. Vi återkommer med information om plats
samt om mötet blir av.
Vi tar fortsatt emot anmälningar till kommande evenemang och tävlingar men med
vissheten att de kan komma att ställas in (med återbetalning som följd).
Vi har infört månadens GTKare till den medlem som på ett uppmärksammat sätt lever
efter våra värderingar, kör fair play, hjälper klubben framåt, och/eller på annat sätt
bidrar till att göra GTK till ”ditt hem för ett gladare tennisliv”. Vinnaren i januari blev
Jakob Joneborg och Vendela Sjödin i februari. Bilder på dem kommer att hängas upp
på väggen utanför omklädningsrummen. Grattis till er båda!

Lite datum och ”kom ihåg”
•
Årsmöte 31 mars kl 18.00.
•
Anmälan öppen till Oskarshamnslägret (för barn/juniorer 12–17 juni), 		
påsklovskurs/läger (för barn/juniorer och vuxna 6–8 april), sommarkurs (för
vuxna 8–11 juni), sommarläger (för barn/juniorer 22–25 juni) och Runmarö-
lägret (för alla 12–16 juli).
•
Dubbel & Bubbel för herrar 18 april, för First Timers 25 april. Vi återkommer
med ett datum för damer då förra tillfället ställdes in.
•
Vårstädning på GTK tillsammans med minitennis & pingistävling 26 april.
•
5 juni är sista träningstillfället.
•
8 juni är det sommaravslutning för alla juniorer.
•
Vi kör även drop in-lunchtennis en gång per vecka och kan erbjuda privat-
lektioner, se MATCHi för mer information.
Hoppas att ni trots rådande situation känner er trygga att utöva den sport som vi
alla älskar så passionerat. Tackar även på förhand att ni följer de instruktioner som vi
löpande mailar ut. Jag är säker på att vi som klubb kommer stärkta ur detta. Jag som
klubbchef är idel öra och ”alltid” tillgänglig om ni vill diskutera detta eller annat kopplat till GTK.
När vi nu spenderar mesta tiden hemma rekommenderar jag att ni lyssnar på Tennis
vänners podcast (www.tennisvanner.se) där jag pratar om GTK som Sveriges trängsta
hall, våra härliga First Timers och avslöjar hur jag samlar mig inför tighta match
situationer. Med det så önskar jag er en fin vecka.
Med vänliga tennishälsningar,
Erik Botvidson
Klubbchef
Tel: 070 750 1699
Email: erik.botvidso@gtk.nu

