Verksamhetsberättelse för Grisslehamns Tennisklubb 2018
Styrelsen:

Markus Fischer ordförande, Cecilia Ahnve sekreterare, Malin Marken kassör.
Övriga ledamöter: Jonas Bergrahm, Allan Bergqvist, Bengt Hamberg, Jonas Hilding.
Helene Forssell, suppleant, Tom Freiman, suppleant.

Valberedning:

Jan Rundqvist (sammankallande) och Jens Orback

Medlemsantal:

310 st betalande medlemmar

Årsmöte:

Avhölls på Café Kalaset 21 april 2018.

Klubbhus och
Tennisbanor:

Underhåll av klubbhus, skötsel av grönytor, underhållsarbeten på och runt banorna har
Allan Bergqvist ansvarat för. Juniorer med hjälp av Allan Bergqvist och Markus Fischer har
högtrycksspolat banorna. Bengt Hamberg med medhjälpare har ansvarat för spelnäten och
vindskydden. Hampans bordtennisbord har roat tennisjuniorerna.

Information:

Ett INFO-blad om GTK skickades våren 2018 ut till klubbens medlemmar. GTK hade även 2018
medlemskort åt GTK som ger medlemmarna vissa förmåner på Eckerölinjen och Ångbåtsbryggan.
Tränarna har informerat om Tennisskolan. Inbjudan till Grisslehamnspelen har delgivits tennisklubbar
i Norrtälje kommun och i grannkommuner. Övrig info på klubbens hemsida /www.grisslehamnstk.se

Ekonomi:

Klubbens bokslut redovisas vid årsmötet.

Banbokning:

Bengt Hamberg har varit ansvarig för tennisabonnemangen. Strötider bokas på matchi.se

Tennisskolan:

Magnus Johansson, med högkvalitativa medarbetare och hjälptränare, har i sex sommarveckor
undervisat ca 200 elever. Kurserna är mycket populära och har snabbt blivit fullbokade.
För GTKs medlemmar och Tennisskolan ordnades sex grillaftnar i samarbete med Kalaset. Mycket
populärt bland klubbens medlemmar.

Juniortävling:

För tredje året i rad hölls under vecka 30 en juniortävling. Ett 10-tal juniorer i åldrarna 6 till 14 år och
uppdelade efter med medhjälpare jobbade ihärdigt som tävlingsledare för poolerna.

Tävlingstennis: Grisslehamnspelen, den 43:e turneringen i rad, avgjordes 21-27/7 på klubbens banor i Grisslehamn.
Nästan 100 spelare tävlade i fyra klasser.
Padelbana:

Under 2018 erhölls bygglov för anläggande av en padelbana bortanför bana 2. Överklaganden inkom
från de närmaste grannarna som senare drog tillbaka sina överklaganden. Planering av padelprojektet
fortsatte under hösten i en padelgrupp med målsättningen att skapa förutsättningar för att starta bygge
av en padelbana under våren 2019.

Slutord:

Styrelsen tackar sina medlemmar, Norrtälje kommun, företagare och enskilda för värdefullt stöd och
hjälp under år 2018. Under år 2018 var ca 310 personer medlemmar i GTK, vilket innebar nytt rekord
i klubbens historia.
Tennis- och padelentusiaster av alla kategorier hälsas varmt välkomna till spel på våra tre fina banor i
Grisslehamn säsongen 2019.
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