Nya tennistränare
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Nytt på tränarfronten!
Under sommaren har vi fått det tråkiga beskedet att vår tränare sedan 2005, Patrik
Börjesson, valt att gå vidare i sin tränarkarriär.
Han kommer att lämna oss i slutet av denna månad för att tillträda en ny tränartjänst i
Kungsbacka TK.
Vi vill tacka Patrik för den fina insats han gjort för FTK genom åren och ger honom ett stort
lycka till i sin nya klubb.
Patrik kommer dock även fortsättningsvis att synas på våra anläggningar dagtid då han
behåller den 25% tjänst han haft på Vesterhavsskolan.
Omgående efter att styrelsen fått detta besked startade vi processen med att rekrytera en
ersättare för Patrik.
Vi kan med glädje konstatera att vi nu slutit avtal med en person som redan tidigare till viss
del varit tränare i klubben, nämligen Vadim Krutov.
Vadim är 46 år och bor för närvarande i Torup och har genomgått ett antal tränarkurser för
SvTF. Det senaste året har han bl.a varit tränare på Swedish Tennis Academy på Gran
Canaria i Spanien.

Tennis är vad Vadim brinner för och han kommer tillsammans med vår nya tränare Gabriele
Bertasiute (Gabbi) att tillföra klubben ny energi och många nya tankar och idéer.
Båda hade sin första arbetsdag igår, den 6 augusti. Titta gärna ner till stadion under veckan
och ta en pratstund med dem.
Utöver våra 2 nya tränare kommer även Christian Bergström finnas hos oss 2 dagar i
veckan och bidra med sin stora kunskap. Fokus för Christian blir stöd för våra nya tränare
gällande träningsstruktur, träningsplanering, mentorskap men även som tränare för några
grupper. Christian Bergström är 51 år, född i Göteborg men numera boende i Båstad.
Christian är tidigare ATP-spelare med en bästa placering som 32 på världsrankingen. Efter
sin aktiva karriär har Christian arbetat som tränare i några klubbar samt 4 år som ansvarig
för RIG-skolan Båstad samt anställd av Svensk Tennis Syd som sportansvarig. Utöver detta
har han även haft olika uppdrag som juniorlandslagstränare. Christian har samtliga
utbildningar som SvTF erhåller samt en idrottsutbildning på Linnéuniversitetet i Växjö.
Internationellt vidareutbildad genom ITF.
Vi ser med spänning fram emot denna lösning och hoppas att detta skall bli ett lyft för
klubben på flera sätt.
Målsättningen är att höja kvalitén på verksamheten för att bl.a att locka fler unga juniorer att
börja spela tennis samt att öka och förstärka träningen för vuxenverksamheten.

Vi kommer inom kort att presentera fler nyheter som kommer att gynna och stärka klubbens
medlemmar.

Med vänlig hälsning
Göran Blom
Ordf. FTK

Spela tennis – ett nöje för livet

