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Nu börjar utesäsongen !!!
Inget fel med att spela inne, men att få komma ut på våra fantastiska
grusbanor är lika magiskt varje år.
Den 13 april samlades ca 15 medlemmar till en sk ’’fixardag’’. Det var en
trevlig positiv stämning och det hans med en hel del under denna förmiddag.
Ett stort tack till alla som slöt upp och gjorde en berömvärd insats.
Nästa år hoppas vi dock kunna lock fler till att deltaga. FTK är en unik förening
på det viset att vi själva äger våra anläggningar. Det är naturligtvis en stor
förmån att vi kan rå oss själva, men det ställer också oerhört stora krav på
oss, både underhållsmässigt och ekonomiskt. Här har vi ett stort ansvar
gentemot Fbg kommun som vi gemensamt måste leva upp till och bevara om
det skall kunna bestå.
Som vanligt är intresset stort för externa klubbar att förlägga läger hos oss.
Först ut i år var Tidaholms TK och Dalsjöfors TK som var här redan 26 april.
Mycket lovord fick vi från dem för att banorna var fina.
Detta skall vår vaktmästare Susanne ha en stor eloge för. Hon har i år dragit
ett stort lass för att få banorna och anläggningen klar i tid. Tack Susanne!

Abonnemang utomhus för medlem i FTK
Liksom förra året har vi ett förmånligt abonnemangserbjudande för
utomhussäsongen. En fast timma under 15 veckor för 1.000 kr. Maila
info@ftk.org om ni är intresserad eller har några frågor.

Strandstädning & rekrytering
Den 1 Maj samlades medlemmar på Stranden för att städa. Samtidigt passade
vi på att visa upp FTK och prova på tennis. Mycket positivt.

Juniorkommittén – info ifrån våra nya klubb & sportchef
Hej på er!
Har haft en härlig inledning på mitt nya jobb.
I onsdags var jag, Vadim och en hel del juniorer nere på Strandstädet och
profilerade FTK. Sen har vi under fyra dagar arrangerat Elite Hotel Next
Generation Cup (gamla Kalle Anka) - det har varit riktigt bra dagar och perfekt
tillfälle för mig att bekanta och lära känna spelare och föräldrar i klubben.
Även om det har varit kalla vindar så har vi klarat att genomföra tävlingen
utomhus på Sveriges finaste anläggning och dessutom har ju spelet värmt.
Nu till veckan drar vi igång för fullt på gruset- ja ni förstår ju själva det kan ju
inte bli bättre 😊
Jag är en levnadsglad smålänning med glimten i ögat och nära till skratt som
bor tillsammans med min bättre hälft Sandra och våra två barn, Viktor 6 år och
Lukas 12 år i centrala Falkenberg.
Jag är en idrottstok men framför allt en positiv, driven och engagerad kille som
är social, tävlingsinriktad och ödmjuk. Fungerar allra bäst i högt tempo.
Dom senaste fem åren har jag jobbat som försäljningschef i ett lokalt företag i
stan annars är det tennisen som fostrat den jag är och det är tennisen som är
och varit mitt liv sen 6 års ålder.

Jag har jobbat som professionell tennistränare i 22 år både inom Klubb och
förbund.
Älskar att jobba med människor och vara en del av deras utveckling både på
och vid sidan av banan.
Senast kommer jag från Växjö TS där jag jobbat som verksamhetsansvarig
under 14 år innan dess var jag i Nordstrands TK (Norge) under 6 år och i
mellan tiden har jag förkovrat mig i studier på Bosön.
Det ska bli otroligt kul, inspirerande och spännande att vara en del av FTK’s
framtid. Med klubbens gedigna historia och traditioner vill jag såklart att vi
tillsammans ska fortsätta att bära fanan högt.

Tomas Sommarträning vecka 29 & 30
Under perioden maj- augusti tänker jag mig att ”lära känna” klubben och dess
medlemmar allt från knattar till veteraner och från motionärer till
tävlingsjuniorer.
Vill försöka dammsuga in ”all” kunskap, synpunkter och kreativitet som jag vet
finns i klubben.
Det är Vi som är framtiden i Falkenbergs Tennisklubb och vi kommer att göra
det tillsammans.
Något som är väldigt viktigt för mig och som jag vill ska genomsyra vår
verksamhet är kvalité, planering och genomförande.
Fokus under sommaren 2019 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grymt drag på träningarna
planering och genomförande av den organiserade träningen.
kartlägga FTK´s juniorer
profilering av FTK i stan
rekrytering av NYA FTK:are
kommunikation med föräldrar, spelare
planering och genomförande av Strandbadsturneringen 2019
förberedelse inför hösten 2019
utveckla och förtydliga verksamhetsplanen.
påbörja projekt FTK 2025

Ser fram emot att träffa er alla på Stadion och vill ni sitta ner och prata slå mig
gärna en signal
på 072 165 80 88 eller maila mig på calle.pihlblad@ftk.org så bestämmer vi tid
och plats.
Nu vet ni lite mer om mig 😊

Calle Pihlblad

Som tidigare somrar kommer Tomas Karlsson till Falkenberg och bedriver sommarträning.
Fortfarande är inte alla kurser fullbokade så skynda dig med din anmälan. Information och
anmälan på länk hwww.ftk.org/globalassets/falkenbergs-tk---tennisjuniorkommitten/sommarkurs/inbjudan-sommarlager-2019.pdf

Dubbel Bubbel

.
18 Maj startar vi upp Dubbel Bubbel som kommer ske varje lördag fram till 15 Juni
Tanken är att umgås i lättare former, spela dubbel och öka klubbkänslan. Information finns
på vår hemsida och på våra anslagstavlor

Sommartennisskola vecka 31 - 33

Strandbadsturneringen 2019
Planering av årets stora turnering är i full gång. Tävlingskommittén med Agneta Nilsson 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.

Är du nybörjare eller är precis i början av att lära dig spela tennis är
detta en bra möjlighet att lite mer intensivt komma igång. Information
finns på vår hemsida och på våra anslagstavlor

Marknadskommittéen
Bengt-Åke Salsgård och Niklas Selander lockar allt fler företag till oss. Vår långa historia och
att vi är en välskött förening bidrar till att många företag vill synas med oss. Allt stöd vi får är
en viktig del till att vi kan utveckla vår förening. Men……det finns säkert fler företag i vår
kommun som kan tänkas stötta oss. Du som medlem får gärna hjälpa till, kanske just din
kontakt kan ge ett nytt samarbete.
Elite Hotels Next Generation
VI hade en härlig lång helg med Elite Hotels Next Generation Cup på vackra Stadion.
Totalt genomförde vi ca 130 matcher allt från dom ivriga ”knattarna” i 9 års ålder till dom mer
rutinerade 15 åringarna.
Vi vill passa på och tacka alla spelare, föräldrar och tränare som har gjort denna helg möjlig.
Dessutom vill vi hissa FTK flaggor för våra fantastiska matchledare (äldre juniorer) som med
ett härligt engagemang gjort så det blivit en bra inramning på tävlingen.
Dessutom Agneta som fixat och ordnat allt till kiosken och till er föräldrar som ställde upp
som kioskpersonal. Teamwork av högklass!
Våra juniorer som deltog gjorde det med en ära.
Härligt uppförande och bra spel. Framskjutna placeringar var:
Molly Hultén vann FS 13 B och Alice Hultén var i final i FS 15

Ordförande har ordet

Investeringar

Hej alla tennisvänner!
FTK 2.0

Ett önskemål om att köpa in en diskmaskin till hallen medförde att vi fick
bygga om delar av köket. Detta i sin tur medförde att vi beslutade byta ut
luckor och bänkar, nya vitvaror, installera ny belysning och måla om. Köket
hade stått mer eller mindre intakt sedan hallen byggdes 1986 och det hade
satt sina spår. Resultatet tycker vi blev riktigt lyckat. Nu gäller det att vårda det
väl så det håller i nya 30 år!
Vi har även installerat en ny kraftfull fläkt i vårt gym för att förbättra
ventilationen och därmed få bättre luft i lokalen. Detta efter en inspektion från
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som rekommenderade oss utföra detta
tillsammans med ett antal andra åtgärder.
Till hösten kommer vi fortsätta med att fräscha upp hallen, bl.a med lite
ommöblering.
Allt för att göra hallen mera inbjudande och tilltalande att vistas i.
Ang stadion var tanken att vi skulle bytat ut sargerna runt banorna och till viss
del bytat ut stålnäten runt banorna, men tiden från att den sena vintern släppte
sitt grepp till vi skulle börja spela blev för kort så vi beslutade skjuta på detta
till i höst.

Nu laddar vi om, vår gamla fina tennisklubb ökar tempot inom många
områden. Spindeln i nätet i mycket av detta kommer att vara vår nyanställde
klubb & sportchef Calle Pihlblad som vi i styrelsen är mycket stolta över att vi
lyckats knyta till FTK. Calle började sin anställning i maj. Vi tror Calle kan
tillföra klubben oerhört mycket med sitt stora engagemang samt sin gedigna
och väldokumenterade erfarenhet, både inom tennisverksamheten och på
marknadssidan. Vi vill härmed önska Calle ett stort lycka till och önska honom
många framgångsrika år i FTK.
Ni kan läsa mer om Calle i hans egen presentation i detta nyhetsbrev samt
hans och Vadim Krutovs planering inför sommaren. Vadim fick en
tillsvidareanställning i februari, medan vår andre tränare under hösten och
vintern Gabriele Bertasiute, lämnar oss under maj. Vill passa på att ge dem en
eloge för deras insats! Inte helt lätt att hoppa in och ta över efter de två mycket
erfarna tränarna Patrik och Dobben vi hade tidigare.

Nya styrelsen
Vad har hänt i klubben annars sedan förra nyhetsbrevet sändes ut. Ja, det
mesta har ni som följer oss och läser protokollen från våra styrelsemötena
redan koll på. Dessa läggs ju kontinuerligt ut på vår hemsida så fort de blivit
justerade.
En ny styrelse tillträdde i november med några nya namn att lägga på minnet.
Gun-Britt Andersson är ny sekreterare. Bengt-Åke Salsgård gör comeback
och tillsammans med Niklas Selander tar de hand om den oerhört viktiga
marknadskom. Vi har fått tre nya suppleanter, Agneta Nilsson som tar på sig
ansvaret för tävlingsanskom, Gert-Ove Arvidsson för anläggningsanskom
tillsammans med mig. Och sist men inte minst Eva Cardell Mattsson som
ansvarar för utbildningskom.
Valberedningen består just nu av Sasa Sisirak och Erik Hjärpe. Där vill vi
gärna ha tips om ytterligare en erfaren och lämplig person.
På tal om Erik Hjärpe så kommer han framöver att vara
kommunikationsansvarig och jobba med hemsidan samt övrig information och
grafiskt material. Vi är djupt tacksamma för att du tagit på dig denna inte helt
enkla uppgift Erik!

Vid en extern besiktning av byggnaderna, både hallen och stadion, visade det
sig att det finns mycket som måste ses över framöver. 30 år sätter sina spår,
framförallt på stadion med den vädersituation som där råder. Återstår att se
vilket stöd vi kan få av kommunen till detta.

Padelbanor
Som ni kanske känner till så har vi under en längre tid jobbat med ett projekt
att få möjlighet bygga padelbanor på Skrea strand invid stadion.
Det har varit omständigt och besvärligt att få till ett avtal med kommunen om
placering och ett nyttjanderättsavtal så det blir acceptabelt. Placeringen
kommer att vara till vänster om vårt nuvarande bollplank.
Nu är vi sannolikt nära att få klart denna delen, sedan återstår
bygglovshandlingar och andra formaliteter samt inte minst en finansiering.
Samtidigt pågår ett projekt med att bygga ut hallen med ett antal padelbanor.
Detta är ett betydligt större och mer omfattande arbete som vi får återkomma
mer om längre fram.
Spel i tennishallen
Liksom tidigare år hyr 2Entertain vår hall för att repetera till ’’Stulen kärlek’’ på
Vallarna.
Därför går det inte att boka tid för att spela i hallen under tiden 20 maj till 24
juni. Men övriga dagar i sommar kommer det att vara fullt möjligt boka tider
där genom vårt bokningssystem Matchi. När du bokar din tid får du en kod
som du knappar in till vänster om entrén för att öppna dörren. Belysningen är
möjlig att tända 10 min före tiden du bokat och släcks 10 min efter speltiden.
.

Projekt Kvarteret Strandbaden
Under en längre tid har detta projekt projekterats ihop med Fbg Strandbad,
Klitterbadet, Skrea bangolv, FTK och ett antal förvaltningar inom kommunen.
Projektet går ut på att man skall fräscha upp hela området kring hotellet,
badet, golfen och tennisbanorna för att få en mer enhetlig och inbjudande
upplevelse av området.
Projektet är kostnadsberäknat till ca 30 milj med start i höst då man börjar
med att bygga en parkering ungefär där vi har vårt bollplank idag Sedan
kommer man att göra en ny gång o cykelväg mellan vår läktare och badet.
Kommunen kommer i dagarna att gå ut med mer information om detta.
Detta är oerhört spännande och kommer att lyfta vår förnämliga anläggning till
nya höjder!
Finns givetvis mycket mer att ta upp som vi gjort eller är på gång att göra, men
någon gång får jag stoppa! Hör gärna av er med frågor,
goran.blom@telia.com alt 070-348 05 21.
Ordföranden som önskar er alla en helt underbar tennissommar!
Göran Blom
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Spela tennis – ett nöje för livet

