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Ordföranden har ordet 
 
Stort tack än en gång för ett jättefint 2021! Ett år som fortsatt präglades till stor del av pandemin, 
men vi höll ut och höll i som vi alltid gör. I och med den fortsatta pandemin genomfördes färre 
tävlingar än planerat. Roligt att nämna är våra duktiga veteraner drog hem storpotten i Veteran-SM 
(inomhus) som ägde rum i Järfälla i november. Tove Larsson tog guld i 30-årsklassen, Michaela Seger 
Lecomte i 35-årsklassen och Emma Flink bärgade guld i både singel & dubbel (45-årsklassen). Bästa 
resultatet för GTK i veteransammanhang i nutid. Fantastiska tennisspelare och mycket bra och viktiga 
förebilder. Vi har många duktiga juniorer, seniorer och veteraner som är ute och tävlar och 
representerar GTK. Det är vi stolta och glada över och vill gärna uppmuntra till mer matchspel.  
 
Under året har vi också anställt Nadja Miro som ny sportchef. Nadja har en gedigen tennisbakgrund, 
och har själv tävlat på elitnivå som ung. Nadja är ett riktigt bra tillskott till vår klubb och också en 
värdefull förebild.  

Vårt stipendium GTK mot framtiden har haft sitt premiärår. Vi vill att GTK ska vara en plats där 
generationer möts, umgås, inspireras och lär av varandra – samtidigt som vi vill bidra till ett friskare 
Nacka/Värmdö. Med stipendiet vill vi uppmärksamma och bidra till barn och ungdomars 
tennisutövande. Läs mer om detta längre ner i verksamhetsberättelsen.   

Även hållbarhet och miljöfrågan står på vår agenda. Vi, precis som alla i samhället, behöver ta ansvar 
och göra det vi kan. GTK har därför skapat projektet Grön Tennisklubb där vi bland annat återvinner 
genom vår samarbetspartner Office Recycling. I största möjliga mån köper vi in ekologiska produkter 
i GeTeKå Bistro. Vi arbetar aktivt med besparing av el när det möjligt, bland annat genom LED-
belysning i hallen.  
 
Under året har vi också utvecklat och förfinat vår webbsajt www.gtk.nu. Den är nu mer informativ 
och lättillgänglig. Det ska vara enkelt för våra medlemmar att ta del av information och få kontakt 
med oss. 

Vi vill veta vad ni tycker och därför genomför vi varje år en medlemsundersökning. 2021 
genomfördes ingen vanlig medlemsenkät utan istället en enkät riktad till de som deltar i den 
organiserade gruppträningen. Är ni nyfikna kan ni läsa mer om resultatet senare i texten.  

Vi har fortsatt en stabil ekonomi och årets resultat landade på 869 tkr, en bra bit över budget 
(283tkr). Vi har haft en fortsatt hög nivå på hallbokningen och det är den främsta orsaken till att 
resultatet är fortsatt över budget och nivån innan pandemin. Att ha en stabil ekonomi är viktigt för 
oss och inte minst nu när vi bygger vår nya uteanläggning. 

Generellt var 2021 ett fint år, men roligast måste ändå vara att det är året när GTK jobbade fram och 
klubbade igenom fler tennisbanor till Värmdö. Denna gång i form av utebanor. I ett extrainsatt 
årsmöte röstade medlemmarna igenom en anläggning vid Skeviks Gård i form av fyra grusbanor, fyra 
padelbanor och en minitennis/pickleballbana. Invigning följer den 18 juni – den vill ni inte missa! 

 

 



 
 

Det är fortsatt bra energi i GTK, och det händer många positiva saker i vår fina klubb. Mitt första och 
största tack går till vår duktiga och engagerade klubbchef Erik Botvidson. Jag vill också tacka alla 
fantastiska medlemmar, klubbledningen, alla engagerade och duktiga tränare och mina grymma 
styrelsekollegor, valberedningen, hedersmedlemmar, föräldrar och alla sponsorer. Tillsammans gör vi 
GTK till en av Sveriges bästa och absolut trevligaste tennisklubbar. Stort och varmt tack för det! 

Susanne Bagger  

  

Kommittéerna 
 

GTK har i dagsläget sex kommittéer. Flera av dem har även 2021 varit helt eller delvis inaktiva på 
grund av pandemin. 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: Martin Lager, Johan Antonsson och Erik Botvidson 
 
Kommittén har varit inaktiv på grund av pandemin eftersom de flesta tävlingar har ställts in eller 
skjutits upp.   
 
Juniorkommittén 

Ansvarig: Maria Olsson 
Övriga deltagare: Erik Windelhed, Peter Bertilson, Patrik Ragan och Tove Larsson 
 
Kommittén har varit inaktiv på grund av pandemin eftersom de flesta tävlingar har ställts in eller 
skjutits upp.   
 

Sponsorkommittén 

Ansvarig: Erik Botvidson 
Övriga deltagare: Susanne Bagger och Rebecca Eileryd  
 
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, 2020 var 22 
sponsorer knutna till klubben, och vid slutet av 2021 hade GTK sponsorerna nedan bundna till 
klubben.  

 

Huvudsponsorer 

 ICA Maxi Värmdö 
 NFI 
 Swedbank 
 Torvalla Bil 

Sponsorer 

 DO Production 
 Finess Bygg 
 Frentab 
 Lindgren Marine 
 Predictive Sales 
 Villeroy Boch Gustavsberg 
 Ulf Ejderstav Bygg 

Sponsorer av Skevik 

 ICA Maxi Värmdö 
 Finess Bygg 
 Kilesand 
 Torvalla Bil Värmdö 
 7 privatpersoner 

Samarbetspartners 

 Advertising Products 
 ÁR Functional 
 House of Bontin 
 Idrottshälsan 
 Kattholmen 
 Kersh Kaffe 
 Maxetto 
 Office Recycling 
 Törst 
 Villa Soludden 

 

Klubbkommittén 

Ansvarig: Eva Andersson 

Kommittén har varit inaktiv på grund av pandemin vilket omöjliggjort städdagar, avslutningar och 
fester. Undantaget är KM-festen som dock blev inställd pga för få anmälda.   

 
 



 
 

Hallkommittén 

Ansvarig: Peter Norberg 
Övriga deltagare: Nadja Miró 
 
Ventilation 

I sedvanlig ordning har ventilationen fått en årlig tillsyn och i samband med det gjordes ett filterbyte. 
Samtidigt konstaterades att elmotorernas lager behövdes bytas vilket också utfördes. 

Värmepumpar 

De fyra LG värmepumpar som varit i drift under fem år har börjat ge upp. Då dessa värmepumpar 
inte är ämnade för denna drift och att LG lämnat den nordiska marknaden för värmepumpar så 
behövde vi tänka i nya banor. Vi har även bytt till LED-paneler vilket gör att mindre värme alstras av 
belysningen. För att ta höjd för kallare vintrar monterade två nya värmepumpar av typen Mitsubishi, 
ämnade för denna typ av drift. De har mycket bättre kapacitet än de gamla och är tystare. 

Lyspaneler 

Vi har bytt tre lyspaneler under året vilket går på garantin. I övrigt har belysningen fungerat utmärkt 
och sänkt elkostnaderna med cirka 60 procent. 

Ventilation i omklädningsrum 

Det har framkommit att luftmiljön inte alltid varit den bästa och det har varit väldigt fuktigt då många 
duschar samtidigt. 

Vår ventilationsleverantör besiktade vår anläggning under hösten 2021 och konstaterade att fel 
frånluftsdon hade monterats i taket. Nu är alla bytta i respektive omklädningsrum vilket förbättrar 
utsugningseffekten väsentligt. 

  
Projekt ny hall-kommittén 

Ansvarig: Martin Lager 
Övriga deltagare: Erik Botvidson, Johan Boman, Peter Norberg, Anders Jonsson och Peter Svorono 

Kommitteens främsta uppgift är att jobba vidare med utökade möjligheter till mer tennis och fler 
tennisbanor på Värmdö.  

Uteanläggning  

2021 går till historien som året när GTK jobbade fram och klubbade igenom fler tennisbanor till 
Värmdö. Denna gång i form av utebanor. I ett extrainsatt årsmöte röstade medlemmarna igenom en 
anläggning på Skeviks Gård i form av fyra grusbanor, fyra padelbanor och en 
minitennis/pickleballbana. Två av padelbanorna ägs av Skevik och resterande banor är GTKs. Målet är 
att anläggningen ska stå klar till sista maj. Se https://gtk.nu/2021/06/30/uteanlaggning-pa-skeviks-
gard/ för mer information.  

 

 



 
 

Inomhus 

Här har det fortsatt varit möte på möte utan att det egentligen har resulterat i något konkret. Utöver 
samtal med kommunen hade vi diskussioner med andra aktörer för att undersöka olika vägar att 
utöka antalet innebanor.  

För ytterligare frågor, maila byggprojekt@gtk.nu.  
 

Fokusområden 
Fokusområdena under 2021 följer i samma spår som de senaste tre åren, och då även med 
verksamhetsplanen 2020–2022 i åtanke. För mer information om vad verksamhetsplanen innefattar, 
se nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver detta har teamet bland annat jobbat med följande områden:  
 

 Tydliggöra teman/fokus veckovis för gruppträningen. Vi jobbar nu i olika zoner (uppbyggnad, 
styr- och avgörandezon där man tränar varje zon i två veckor. Efter dessa tre zoner går vi 
över till matchspel och/eller vad de individuella grupperna behöver träna.  

 En vecka består av ”checkpoints” för att låta spelarna utmanas i bollkontroll. Passen bygger 
så på att de ska klara av olika mål inom ett visst tidsspann. 

 Fortsatt arbete med den röda tråden och vidareutveckling av kriterier. 
 Vidareutbildning av tränare, både extern och intern. Detta för att alla tränare ska ha en bred 

kunskapsbank samt att vi ska lära ut slagen på liknande sätt.  
 Utbildning med en extern föreläsare med fokus på det egna ledarskapet, hur vi vill jobba och 

framför allt coacha våra elever.  
 Kvalitetssäkrat lördagar med Tove som ansvarig och fortsatt jobb med tydliga planeringar 

och genomgångar till tränare. 

 



 
 

Medlemsenkät 2021 
2021 genomfördes ingen vanlig medlemsenkät utan vi genomförde i stället en enkät riktad till de 
som deltar i den organiserade gruppträningen. Vi fick totalt 235 svar vilket vi anser är en mycket bra 
siffra. Resultatet var även det mycket glädjande då många är väldigt nöjda med tennisträningen på 
GTK. Speciellt roligt att gruppen mellan 15–20 över lag har bättre resultat kopplat till trivseln i 
klubben. En ålder där det annars är svårt att hålla medlemmar kvar i klubben och intresset uppe.  

Frågorna var indelade enligt våra värdeord. Nedan ett par exempel på hur enkäten var uppställd:  

Respekt: Ange hur väl du instämmer med följande påståenden om respekt där 1= instämmer inte 
alls och 5 = instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Seriespel, tävlingar, läger och kurser 
 
Juniorer 

Även 2021 präglades till stor del av pandemin och få tävlingar genomfördes.  
 
 
Representationslag (Damer & Herrar A)  

Både uteserien 2021, och inneserien 20–21, med 20 lag anmälda, ställdes in.  

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 för seniorer genomfördes under november. 
 
Vinnare Herrsingel: Patrik Andreasson 
Vinnare Damsingel: Mikaela Lecomte Seger 

  
Gustavsbergstrofén 

Tyvärr ställdes Gustavsbergstrofén in under 2021.  
 
Antal deltagare/starter 2017: 137/155 
Antal deltagare/starter 2018: 179/213 
Antal deltagare/starter 2019: 257/279 
Antal deltagare/starter 2020: 303/347 
Antal deltagare/starter 2021: Inställt 

 
Senior- och veteran-RM 

Tyvärr ställdes RM in under 2021. 

Antal deltagare/starter 2017: 242/280 
Antal deltagare/starter 2018: 258/299 
Antal deltagare/starter 2019: 256/302 
Antal deltagare/starter 2020: 325/381 
Antal deltagare/starter 2020: Inställt 
 
Julmuggen 

Antal deltagare/starter 2017: 150/175 
Antal deltagare/starter 2018: 131/167 
Antal deltagare/starter 2019: 165/191 
Antal deltagare/starter 2020: Inställt 
Antal deltagare/starter 2021: 133/146 
 
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. Ett litet axplock på vad som har 
genomförts:  
 

 2021 genomfördes ett större sommarläger på hemmaplan i Gustavsberg. 
 Vi genomförde ett läger i Hellas för tävlingsjuniorerna där dryga 20 juniorer deltog.  
 Vi lyckades genomföra en övernattning för barn och ungdomar vilket var mycket uppskattat. 
 Ingen utlandsresa genomfördes pga pandemin.   



 
 

 

Övrigt 
 

Ny hemsida 

Hemsidan, www.gtk.nu, har uppdaterats och fått en ny look. Den är nu mer informativ och attraktiv.  
 

GTK mot framtiden 

Stipendiet ”GTK mot framtiden” har sitt premiärår. Upplägget finner ni i korthet nedan. 

Gustavsbergs Tennisklubb är en naturlig plats där olika generationer kan mötas, umgås, inspirera och 
lära av varandra – på och utanför banan. GTK vill bidra till ett friskare Värmdö genom att bland annat 
belysa och motarbeta den ständigt dalande ”11-årspuckeln”. GTK är en klubb med en uttalad 
ambition att genomföra lokala satsningar för ungdomar, driva folkhälsa, ta ett socialt ansvar samt ha 
fokus på miljö samt ekonomisk och social hållbarhet. 

Utöver vårt dagliga arbete 12 månader om året, vill vi uppmärksamma, och bidra till barn och 
ungdomars tennisutövande genom att finansiellt öronmärka pengar som årligen går till ett ändamål 
som uppfyller något eller några av kriterierna nedan: 

 Att barn och ungdomar fortsätter idrotta högre upp i åldrarna.  
 Bidrar till barn och ungdomars rörelse och motion genom tennis på Värmdö och i 

närområdet. 
 Möjliggör tennisspel för barn och ungdomar som annars inte skulle haft möjlighet till 

tennisspel. 

Varje år i oktober presenterar tränarteamet och ledningen två till tre förslag för styrelsen. Under ett 
styrelsemöte i november bestäms nästkommande års insats. Pengarna som avsätts till fonden 
kommer främst från:  

 1% av den årliga vinsten i föreningen  
 10% av samtliga sponsorpengar 
 100% av vinsten från ett årligt lotteri (till exempel i samband med julavslutningen) 
 Enskilda initiativ (exempelvis Torvalla Bil som bidrar med 1 000 kr per såld/leasad bil till GTK-

medlemmar) 
 Privata donationer 

 

 

 



 
 

Miljömässigt ansvar – en grön tennisklubb 
 
Även om tennisen generellt inte svarar för någon större miljöpåverkan, så behöver vi, precis som 
alla i samhället ta ansvar och göra det vi kan. GTK har därför skapat projektet Grön Tennisklubb där 
vi genom följande insatser strävar mot en hållbar framtid: 

 Återvinning genom vår samarbetspartner Office Recycling. 
 I stor grad ekologiska produkter i GeTeKå Bistro. 
 Besparing av el när möjligt, bland annat genom LED-belysning i hallen. 
 En gemensam städdag varje vår genom Håll Sverige Rent. 
 Strävan efter samåkning till läger och tävlingar. 
 Strävan efter att medverka till bättre återvinning av tennisbollar genom dialog med 

tillverkare och andra aktörer. 
 Återanvändning av gamla bollar genom samarbete med skolor på Värmdö. 

 

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. 
 
Ett stort fokus ligger på att utöka spelmöjligheter för våra medlemmar och Värmdös invånare. Det 
kommer bli av, men det är svårt att säga när. Men vi kämpar på med fullt fokus.  
 
Teamet gör sitt yttersta för att vara kreativa och skapa spelmöjligheter för medlemmarna. Vi har 
fortsatt med bland annat drop in-tennis under lunchtid, serielagsträning på söndagar och PT-
träningar med Sam Rosser. Vi har lyckats genomföra ett par Dubbel & Bubbel när restriktionerna 
släppte men annars har vi legat lågt med arrangemang. Vår förhoppning är att det återgår till det 
normala under 2022. 
 
Strategidag och GTK mot 2025/2030 
 
Teamet och styrelsen har planerat ett heldagsmöte i maj för att diskutera var GTK är på väg och var vi 
vill vara om 3 och 8 år. Detta arbete kommer presenteras i sin helhet under 2022.  
 
Samarbeten 
 
GTK har inlett ett samarbete med Saltsjö Duvnäs Tennisklubb. Detta då vi ser många synergier och vill 
verka för tennisen i närområdet, och då främst bland juniorerna. Vi har ett antal juniorer som väljer 
att träna delvis på GTK, delvis i Saltsjö Duvnäs men är medlemmar på GTK, och vice versa.  
 



 
 

Zenniz 

Vi hoppas på leverans av Zennis innan höstterminen börjar.  
 
 

Ekonomi utfall 
 

Året resultat uppgår till 869 tusen kronor, vilket är något lägre än 2020 (1 050 tkr) men bättre än 
budget (283 tkr). Fortsatt hög nivå på hallbokningen är den främsta orsaken till att resultatet är över 
budget och nivån innan pandemin. Klubben har inte höjt några avgifter för banhyra eller 
gruppträning. Sponsorintäkter är lägre än föregående år vilket till stor del beror på att de förskjuts till 
2022. 

Omsättning från tävlingsverksamhet och i shopen var lägre än 2020 men effekt på resultatet är inte 
betydande. Kostnad för träningsmateriel minskade med ca 118 tkr från förra året då utrustning till 
gymmet och ny bollmaskin införskaffades. Läktare med förråd har installerats på alla banor till en 
kostnad av 179 tkr. 

Personalkostnader ökade med 230 tkr. En stor del av ökningen beror på ersättning för privatlektioner 
som ökade intäkterna med 145 tkr och en del beror på utbetalning av innestående semestrar för 
personal som slutat.  

Avskrivningarna har ökat med 46 tkr pga investeringen i ny LED-belysning. Räntekostnaderna 
fortsatte att minska med 49 tkr till 120 tkr. 

 

Fakta 
Styrelse 

GTKs styrelse 2021 och fram till och med årsmötet 2022, ser ut som följer:  
 
Ordförande:   Susanne Bagger 
Vice ordförande:  Martin Lager 
Kassör:  Claes Landréus 
Ledamöter:  Ulrika Bragg (sekreterare) 
  Jakob Kuttenkeuler 
  Anna-Lena Ahlberg 
  Maria Olsson 
Suppleanter:  Emilia Köhler 
  Anders Erlandsson 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under verksamhetsåret, plus diverse arbetsmöten. 
 
Valberedningen 

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



 
 

 Rebecca Eileryd 
 
 

Klubbens revisorer 

Auktoriserad revisor Elias Haraldsson. Lennart Lindblad sitter kvar som föreningsrevisor och Anders 
Jonsson är revisorssuppleant. 
 
Arvoden 

Inga arvoden har utgått till styrelsen eller lekmannarevisorn.  
 

Anställda i klubben 

Erik Botvidson, Nadja Miró (från 1 mars) Anders Hübner (fram till och med augusti), Eva Andersson, 
Igor Robovic och Tove Larsson var anställda på heltid. 
 
Tränare 

Följande timanställda/arvoderade tränare var verksamma under 2021: 
 
Joakim Lind, Richard Rohdén, Saga Svensson Hammerin, Annika Klingström, Martin Lager, Nina 
Grönhagen, Eugene Teterin, Emma Flink, Magnus Tengzelius, Johan Gustavsson, Patrik Kristensson, 
Stefan Holm, Carl Bock, Fredrika Tapper Johansen, Hugo Sjöqvist, Arvid Eklund, Lucas Renard, Tuva 
Flink, Frans Frölund, Richard Grandin och Anders Wikström. 
 
Vi har även haft hjälp av Victoria Veres Bergsten och Sam Rosser med fysträningen. 
 
Tränare som jobbat med barn och ungdomar på lördagar  
 
Emil Froom, Wilma Ruzicka, Lydia Bennarsten, Ellen Clarke, Elsa Bernhagen, Lydia Bennarsten, Esther 
Kalaska, Noah Dillner, Zoey Danay, Embla Danay, Elias Benjaminsson, Freja Ekstedt, August Friberg, 
Anna Frostell och Maja Olsson. 
 
Personal i Shop & Café 
  
Abraham Negussie, Hugo Lager, Fredrika Tapper Johansen, Agnes Erlandsson, Hugo Sjöqvist och 
Arvid Eklund.   
 
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 2021 

Årets tränare 2021 presenteras under årsmötet.  
 
Månadens GTKare 

Under 2020 började vi utse Månadens GTKare. Det går till en 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". De som pryder GTKs ”wall of fame” under 
2021 är:  



 
 

 Januari – Saga Svensson Hammerin 
 Februari – Victor Gyllner 
 Mars – Janaxel Olsson 
 April – Fredrika Gårdfeldt 
 Maj – Noel Salomonsson Wahlstedt 
 Juni – Petter Bontin 
 Juli – Hugo Lager 
 Augusti – Cecilia Reimers 
 September – Nina Grönhagen 
 Oktober – Freja Bertilson 
 November – Göran Whitlock 
 December – Embla Danay 

Medlemmar 

Antalet medlemmar 31 december 2021 var 1 177, varav 475 kvinnor och 700 män. Av 
medlemmarna var 539 under 20 år varav 224 tjejer och 315 killar. 

Sociala medier 

 GTK hade 499 följare på Instagram 2018, 681 i slutet av 2019, 1 021 i slutet av 2020 och 
1086 en bit in på 2022, vilket står sig mycket bra i Tennissverige.  

 GTK hade 332 följare på Facebook 2018, 394 i slutet av 2019, och 549 i slutet av 2020 och 
588 en bit in på 2022. 
 

Slutligen 
GTK är en välmående förening med ett stort antal glada och spelsugna medlemmar. Det visar både 
de enkäter som skickas ut årligen, stämningen i hallen och bokningsfrekvensen. Det gör det extra 
roligt att äntligen kunna erbjuda våra medlemmar fler banor genom anläggningen på Skeviks Gård. Vi 
är övertygade om att detta blir en naturlig samlingspunkt på Värmdö och en av de mest attraktiva 
tennisanläggningarna i Sverige. Arbetet med en ny hall fortsätter men förhoppningsvis skapar 
Skeviksanläggningen även lite utrymme i vår inomhushall.  

2021 var fortsatt prövande med tanke på corona – både för team och medlemmar. Våra juniorer, och 
även seniorer, hungrade efter tävlingar och teamet slet bitvis med att fylla samtliga träningstimmar. 
Med detta sagt känns det som vi har kommit stärkta ur situationen som vi, med facit i hand, 
hanterade på bästa möjliga sätt.  

Året blev även en slutpunkt för vår Hubbe som av många förknippas som Mr GTK. Han har betytt 
enormt mycket för klubben och är såklart saknad, även om vi har turen att se hans glada ansikte med 
jämna mellanrum. 

  

       


