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Kära klubbmedlemmar!
Torsdagen den 23 januari hade vi klubbträff och fika med totalt 27 medlemmar här i
Stefanhallen. Klubbens verksamhetsbredd presenterades och startskottet gick för våra
nyetablerade kommittéer som ni kan se på klubbens anslagstavla. Chefstränare Anders
Lindström berättade bl.a. om tävlingen Ostkustens Pärla (11-19:e juli), som spelas på våra
grusbanor och har varit Sveriges största sommarturnering en gång i tiden!
I år firar Ostkustens Pärla 50-årsjubiléum och vi siktar på att få turneringen att hålla ännu
bättre klass: bl.a. matchbevakning/matchledare, cafeterian, sekretariatet, få fler domare på
plats samt förbättra boendemöjligheter för deltagarna. Trivselkommittén föreslår
gemensam lunchservering (hemlagat J) för spelarna, vilket kan bli ett trevligt inslag (och
generera en slant till klubben) då spelare ibland snabbt behöver fylla på energi mellan
matcherna på dagen.
En glad nyhet är också att vi fått en av SM-deltävlingarna (JSM Race med final i Båstad) till
slutet av Ostkustens Pärla. Då får vi chans att se riktigt fin tennis att inspireras av.
Som ni ser vid ingången till Padelbanan har vi fått en dryckeskyl för avsvalkning efter heta
dueller på planen. Kom ihåg att lämna panten på återvinningen och inte i soporna.
Vårens kurser är i full gång och de flesta bör ha fått inbetalningarna inskickade på mailen
redan. Ett tips är att man numer kan använda sitt Actiway friskvårdsbidrag genom
tennisklubben. Så gjorde jag själv, och fick min vuxenkurs för våren nästan helt betalt genom
detta.
Var nu inte fega J att skriva upp er på respektive intresseanmälan för kommittéer. Din hjälp
behövs verkligen och bara några enstaka timmars insats/år för varje medlem kan göra stor
skillnad. Som aktiv sportförälder vet jag hur ont om tid det kan vara medan jag snitslar
emellan barnens tennis, orientering, scout och innebandyaktiviteter, men samtidigt ser jag
också hur en klubb byggs upp just på gemensamma krafter.
WTKs investering/vinst går ju rakt in i klubbens egen verksamhet. Var därför inte heller rädd
att fråga om ekonomiskt bidrag ifall din kommitté har en ide som ni vill förverkliga i samråd
med chefstränaren.

Varmaste hälsningar Cave Sinai, sekreterare i WTK

