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Nu börjar utesäsongen !!!
Äntligen, som vi har väntat!! Inget fel med att spela inomhus men att få komma
ut på våra fantastiska grusbanor är magiskt varje vår.
Här kommer lite ny information vad som varit och vad som kommer att hända
sedan vårt senaste nyhetsbrev.
Vi börjar med inomhussäsongen i korthet och lite siffror;
➢ Vi har haft ca 110 junior i olika träningsgrupper. Nyrekrytering sker på olika
sätt och vi välkomnar alltid nya barn. Prata med Patrik eller maila
info@ftk.org
➢ Våra tränarledda vuxengrupper har ökat och vi räknar med en fortsatt
ökning
➢ Damgruppspel på måndagar kämpar på men önskar lite fler deltagare.
Anmäl dig gärna genom att ringa Katarina 073-3521260 eller maila
info@ftk.orgin
➢ Under Onsdagar spelar ca 35 Motionärer i spännande dubbelmatcher
➢ Våra veteraner spelar tighta dubbelmatcher på tisdagarna. Inomhus har vi
varit ca 25 spelare
➢ Vi har haft 2xHerr & 1xDam lag i seriespel och totalt 6 juniorlag. Härligt,
skall vi till nästa säsong bli fler? Ett veteranlag?? Prata med Patrik, det
finns många olika serier. Ifrån styrelsen så ser vi gärna en utökning av
antalet serielag
➢ Patrik har för Vesterhavskolan haft många barn i träning under förmiddagar
➢ Dobben har 3 dagar i veckan träning för ungdomar som går i Gymnasiet
➢ Totalt ökade strömtimmar bokningar ökat inomhus med ca 25% vilket är
mycket positivt

Vår inomhushall
Styrelsen i Falkenbergs Tennisklubb har beslutat att inomhushallen ska rustas
upp.
Nu vill vi veta vad ni tycker att vi ska göra med inomhushallen för att få den
trevligare och fräschare.
Om du upptäckt något som är skadat eller saknas är vi också tacksamma för
denna information.
Vi behöver era förslag senast den 15 juni.
Maila gärna dem till info@ftk.org

Ny utomhussäsong
15 April samlades ca 20 medlemmar och gjorde stor insats med att städa upp
klubbhuset och preparera våra banor mm. All heder år alla som slöt upp, men vi
måste blir fler som hjälper till nästa år. Då vintern inte släppte greppet så var tiden
väldigt tight i år. För att rädda upp situationen fick vi kalla in hjälp ifrån Lawnit
(grusleverantör) som skickade upp 2 personer som jobbade hårt för att bli klara
med 4 av banorna. Tillsammans med Susanne, Marcus m.fl blev vi klara även
med de 2 övriga banorna.
Liksom tidigare år har vi klubbar som gärna kommer och bedriver läger hos oss. I
år har vi redan haft 5 klubbar som var här i april och i början av maj.Vi har fått
mycket lovord för de fina banorna och anläggningen.

Abonnemang utomhus
Vi skickade ut ett förmånligt erbjudande för hela utomhussäsongen.
Fortfarande finns det möjlighet att teckna en fast timma för endast 1000:(14 veckor) . Maila info@ftk.org

Juniorkommittén – information
➢ 17 Maj 18:00 är det föräldramöte vid stadion. Missa inte detta möte då
mycket information kommer presenteras.
➢ Vecka 24, 25 och 26 har vi extra sommarläger för ungdomar och barn.
Läger sker på förmiddagar. Information och anmälningslänk finns på
länk;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMwxex1243mVEgMUhN
28y0knEuFrUHG7s56Wf3xRzy6-E_-Q/viewform

Nyhet för sommar 2018

Strandbadsturneringen 2018

Med start ifrån mitten av Juni och fram till början av augusti kommer vi i år ha
bemannat kansli. Emma Ernlund kommer att vara ’’klubbvärd’’ och vara
spindeln i nätet med att ta emot medlemmar, gäster och skapa en ännu
trivsammare anläggning. Hon kommer även att jobba med att marknadsföra
klubben och mycket, mycket annat. Du kommer också kunna sitta ner och ta
en kaffe eller svalka dig med en dricka. Vi önskar Emma varmt välkommen till
FTK

Planering av årets stora turnering är i full gång. Tävlingskommittén med Niklas som ansvarig
har löpande arbetsmöten. Som alltid behöver vi ytterligare hjälp för att turneringen skall gå
att genomföra. Vi behöver din hjälp med något pass (3-5 timmar) med café och
tävlingsassistans. Några förkunskaper behövs ej utan alla kan bidra med sin hjälp. Anmäl dig
till info@ftk.org

Klubbmästerskap
2 – 3 juni spelar vi klubbmästerskap Glöm inte att anmäla dig. Gå in på nedan länk:
http://www.ftk.org/Tavling/Klubbtavlingar/KMute2018/

Vi välkomnar nya juniorer, motionärer & veteraner
Vi har alltid plats för nya medlemmar i träningsgrupp, gruppspel , dubbel etc
etc. Tveka inte om du har en granne, arbetskamrat , kompis eller barn som vill
börja ifrån start eller kanske vill återuppta sin tennis. VI HAR ALLTID PLATS
FÖR FLER SOM VILL SPELA TENNIS.

Tomas Sommarträning vecka 29 & 30
Som tidigare somrar kommer Tomas Karlsson till Falkenberg och bedriver sommarträning.
Fortfarande är inte alla kurser fullbokade med skynda dig med din anmälan. Information och
anmälan på länk http://www.ftk.org/globalassets/falkenbergs-tk---tennisstyrelsen/dokument/inbjudan-sommarkurser-2018.pdf

Next Generation tävling (fd Kalle Anka)
I skrivande stund har vi precis genomfört Next Generation. Patrik & Dobben
har på bästa sätt genomfört tävlingen. I ett fantastiskt sommarväder kom
deltagare ifrån Kungsbacka i norr till Halmstad i söder. Våra egna juniorer
skördade fina framgångar
Juniorer på läger
Våra juniorer har varit på läger i Maj. Ett gäng under Dobbens ledning har haft
helgläger i Söndrum. Rapporten säger att det varit lyckat.
En annan grupp juniorer har tillsammans med Patrik och förälder varit på
helgläger i Ystad, mycket lyckat.

Ordförande har ordet
Hej alla tennisvänner!
Som ni säkert redan utläst från detta nyhetsbrev så rullar vår verksamhet på riktigt bra! Både
medlemsantalet och ekonomin visar riktigt positiva siffror.
Vi i styrelsen jobbar kontinuerligt med att förbättra och utveckla verksamheten, men det
säger inte utan att vi behöver mer stöd och hjälp för att nå ytterligare längre fram.
Vår förträfflige tränare ''Dobben'' har efter 8 år i klubben nu beslutat att vända hemåt,
närmare bestämt till Finspång. Sista arbetsdagen blir den 31 juli.
Avtackning av Dobben kommer att ske längre fram vilket vi får återkommer till.
Processen med rekrytering av en ersättare har pågått en tid och är just nu inne i slutfasen.
Att finna en tränare av Dobbens kaliber är inte lätt och det kan vi heller inte förvänta oss att

finna fullt ut. Profilen på denna nya person kommer sannolikt att se lite annorlunda ut

.

Ett beslut vi tagit för att höja servicegraden på stadion är att anställa Emma
Ernlund som under 2 månader i sommar kommer att vara anställd som
''klubbvärd''. Emma är 29 år och studerar Coaching och Sportmanagement
programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö, men har vissa rötter i Fbg och har
spelat med oss tidigare. Vi vill önska Emma stort lycka till i detta nya
annorlunda och spännande grepp som styrelsen tagit.
Klubben kommer i sommar att ha ett antal feriearbetare i olika omgångar som
Fbg Kommun erbjudit oss. Dom kommer att utföra enklare uppgifter åt oss,
framförallt på stadion. I första hand en hjälp till vår vaktmästare Susanne.
Tag gärna kontakt med dem när besöker anläggningen så dom känner sig
välkomna.
Alla ni som följt oss genom våra styrelseprotokoll har kunnat se att vi haft en
lång process med att försöka få fram en plats för att bygga 2 alt 3 padelbanor
nere vid Stadion.
Vi kanske har varit lite för optimistiska när vi hoppats på att kunna förlägga
dem mellan vår klubbstuga och Klitterbadet, men det har nu i alla fall visat sig
stöta på patrull av flera orsaker.
Det vi jobbar på just nu är att få tillstånd att lägga dem bakom Klitterbadet
utmed den nya gång och cykelväg som kommer att anläggas mellan
Klitterbadet och vår bana 5 och 6 och vidare ut mot nya Bacchus-området.
Visserligen är det inte så nära vårt klubbhus som vi önskat, men samtidigt
känns detta mera realistiskt ut flera synvinklar.
Får vi bara tillståndet klart från Fbg kommun och Kultur & Fritid hoppas vi
kunna sätta spaden i jorden ganska omgående.
Klubben är även involverat i ett projekt som går under namnet ''Kvarteret
Strandbaden'' där jag representerar FTK och som i korta drag går ut på att
skapa ett mera lockande, trivsammare och enhetligare område. Ett mycket
spännande projekt som kommer att höja hela området fler steg.
Involverade är Falkenberg Strandbad, Kultur & Fritid (Klitterbadet), Skrea
bangolf och Falkenbergs Tennisklubb. Därutöver finns det en hel del
kommunala avdelningar samt ansvariga för el och vatten.

Projektet skulle startats upp i höst med olika åtaganden, men kan bli förskjutet
pga kostnadsbilden till 2019. Ber att få återkomma efterhand som nya beslut
tagits.

Svensk Tennis Syd arrangerade ett seminarium för styrelsemedlemmar i alla
Hallands klubbar på Stadt i Varberg den 27 maj. Ola Gavin och jag deltog.
Ett givande program med kompetenta föreläsare ingick förutom grupparbeten
mellan klubbarna där vi bl.a utbytade erfarenheter. En mycket givande
eftermiddag.
Från och med den 21 maj och en månad framåt hyr 2Entertain vår tennishall
för att öva inför premiären på Vallarna. Under denna period är det inte möjligt
att spela i hallen. Har ni frågor kring detta så återkom till mig.

Jag vill nu önska er alla en riktigt skön tennissommar
Med vänlig hälsning

Göran Blom
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Spela tennis – ett nöje för livet

