Sommarbrev juli 2018 Upsala Tennisklubb
Verksamhetschefen har ordet
Efter snart 3 månaders anställning som verksamhetschef i UTK känner jag, att det är dags för några
reflektioner från mig. Först och främst vill jag passa på att tacka ALLA – personal, spelare, ledning
och styrelser, m.fl. – för det fina och välkomnande bemötandet, som jag har upplevt från första dagen
i föreningen och anläggningen. Ni är genuint positiva och trevliga, nyfikna på utveckling och nya
idéer och ni bryr er verkligen om vår anläggning och verksamheter.
På bara runt 2½ månader har jag varit med om en hel del. Framför allt har jag ”kastats in” i ett otroligt
spännande byggprojekt, där UTK-hallen så småningom kommer kunna erbjuda en ny fräsch hall med
bättre förutsättningar för vår kärnverksamhet tennis samt etablering av den nya populära sporten
padeltennis. Dessutom kommer vi få en helt ny entrédel, som bland annat kommer rymma en
övervåning med kontorslokaler för uthyrning.
Jag älskar sport, såväl elit- som, barn-, bredd- och motionsverksamhet. Jag har ambitionen att UTK
skall bli ännu bättre på alla verksamheter och att vi skall utveckla en förstklassig anläggning för
racketsport. Våra medlemmar, kunder och gäster skall uppleva, att UTK håller högsta möjliga kvalitet.
Min vision är, att UTK skall bli bäst i Sverige! Har du synpunkter/frågor/goda idéer, är du alltid
välkommen att greppa tag i mig på plats eller ringa/maila.
Jag vill önska er alla riktig skön sommar, så ses vi till augusti igen.
Sommarhälsningar från Kim Knudsen, Verksamhetschef AB UTK-hallen / Upsala Tennisklubb
Några ord om medlemskap, tennisabonnemang och -kurser
Till alla våra abonnemangskunder och kursdeltagare: Kom ihåg att betala ditt medlemskap.
För att ta del av allt hos UTK måste du se till att vara medlem. Så har du inte redan betalat din
medlemsavgift, ber vi dig ordna detta. Vi vill passa på att informera dig om, att vi numera jobbar
enligt nya ekonomiska rutiner och att det därför i fortsättningen INTE är möjligt att betala
medlemskap eller andra fakturor i vår reception. Medlemskap och fakturor i övrigt skall betalas
precist som du betalar dina övriga räkningar.
Alla abonnemangstider gäller som vanligt till höstterminen.
Har du frågor, är du välkommen att kontakta vår tf Hallchef Nicklas Szymanski på nicklas@utk.se
Passa på att anmäla dig till höstens kurser – om du inte redan har gjort det!
Ta tillfället i akt och bli en ännu bättre tennisspelare med hjälp av våra duktiga tränare/instruktörer.
Du kan läsa mer om våra kurser och anmäla dig via vår hemsida www.utk.se
Missa inte årets klubbmästerskap!
Det är kul att tävla mot kompisarna, framför allt att ha roligt men att vara bäst är inte heller fy skam!
Årets klubbmästerskap går av stapeln i dagarna 20-26 augusti. Passa på att anmäla dig till detta!
Du kan läsa mer om UTKs klubbmästerskap och anmäla dig via vår hemsida www.utk.se

Ordförande har ordet
Status och framtid för nybygget i UTK-hallen
Turerna har varit många runt vårt stora och spännande byggprojekt men efter ett antal komplexa och
långa diskussioner med Uppsala kommuns bygglovs-och lantmäterihandläggare är vi nu igång med
vårt bygge. Vi kommer bygga helt i enlighet med våra planer och detta kommer ske:
•

En ny fin entrédel, stor och rymlig, med UTK-kontor, shop, lounge och servicecenter och som
det nya en hel övervåning med kontorslokaler, har nu påbörjats. Om allt går som det skall,
kommer vår nya entré stå klar runt den 1 november, där vi hälsar välkommen till våra två
första hyresgäster – Judoförbundet och Uppsala kommuns Fritidsbanken. Under
ombyggnaden av entrédelen kommer en provisorisk entré etableras, parkeringen disponeras
om och ett provisoriskt cykelställ kommer ställas upp. Vi kommer informera löpande och i
god tid om pågående bygge, omdisponeringar av parkering, m.m.

•

En ny fin hall i stället för tältet, som – om allt går enligt planerna – kommer stå färdig till
höstterminen 2019. Hallen kommer rymma såväl nya fräscha tennisbanor som 6 st
padelbanor.

Status för tältet
Med anledning av förseningen av hallbygget har vi nu återställt och reparerat tältet för fortsatt
tennisverksamhet. En ny fin gång är byggd och strömmen är påkopplad. Tennisnät och skynken finns
på plats. Nya sidonät kommer inhandlas och en översyn av belysningen och byte av lysrör kommer
göras. Tältet kommer vara tillgängligt för spel till terminsstarten med 4 st. tennisbanor under
höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Vårterminens längd kommer justeras utifrån
starttidpunkten för nedmonteringen av tältet.
Gällande tennishallen kan vi informera, att banorna 3-6 har fått nya lysrör.
Tennisverksamheten
Såväl vår barn-/ungdomsverksamhet och bredd-/elitverksamhet utvecklas på bästa möjliga sätt. Det är
glädjande att se, att anmälningarna till våra verksamheter ökar och att våra medlemmar verkar trivas
hos oss. Vår verksamhetschef kommer tillsammans med våra tränare se över planerna och
strategierna för en fortsatt positiv utveckling av vår tennisskola och barn-, ungdoms- och
elitträningar.
Ha en skön sommar med mycket tennisspel önskar Tomas Odin, Ordförande Upsala Tennisklubb
Tennishälsningar
Tomas Odin,
Ordförande Upsala Tennisklubb
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