Stockholm, den 4 juni 2020.
Till samtliga medlemmar
i Spångas TBK:s bordtennissektion
Efter en ovanligt kall maj är värmen här och vi får förhoppningsvis njuta av en fin sommar.
För många av oss har våren varit ovanlig på många sätt, inte bara vädermässigt.
Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle mycket. Vi har inte kunnat träffas för spel eller
genomföra möten som vanligt, vilket känns tungt. Det är mycket som måste hanteras
annorlunda i år. Men allt är inte annorlunda, vi har i vissa delar kunnat fortsätta vår
verksamhet till exempel pingisskolan.
Pingisskolans verksamhet
Den 4 juni är det avslutning för vårterminens pingisskola. Vi genomför sommarläger för
juniorer under veckorna 24, 25, 26 och 32. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar – hör av
dig till kansliet för anmälan, e-post: kansli@spangatbk.se
Höstterminen startar den 10 augusti. Öppet hus har vi lördagen den 8 augusti mellan kl 14 och
16. Tennissektionen har öppet hus samma dag mellan kl 10 och 14.
Rapport från klubbchefen
Den 26 maj hade vi ett första styrelsemöte i bordtennissektionen över Skype och fick
rapporter om verksamheten av klubbchefen Peter Jonsson enligt följande:


Pingisskolan/ungdomsträningen har fortsatt under våren enligt plan. Dock kan vi
notera en viss nedgång i antal person-tillfällen.



Klubben har säkrat tränare för hösten. Utöver de tränare som vi haft hittills så
tillkommer Peter Giös och Anna Bengtsson. Anna är en av våra duktiga juniorer. Hon
har redan deltagit i träningen under våren.



Städningen i pingishallen har nu övertagits av Frida-personalen. Richard och Lena är
de som just nu sköter städningen.



Nytt för i höst är att vi kommer att ha tränarledd vuxenträning för nybörjare och
motionärer på onsdagskvällar och öppen träning på fredagar för alla

Nya avgifter från 1 juli
Från den 1 juli har vi nya sektionsavgifter för pingisspelare. Avgifterna behöver dessvärre
höjas eftersom vi behöver stärka klubbens ekonomi för att klara underhåll och investeringar
som bedöms vara nödvändiga i hallen. Tennissektionen höjde avgifter 2019.
Sektionsavgifterna för bordtennisen för hösten, från 1 juli 2020, blir enligt följande:


Ungdomar:

1 400 kr



Seniorer:

1 600 kr



Pensionärer:

1 200 kr

Jag vill önska alla en skön sommar. Den blir säkert inte som vanligt, men man får göra det
bästa av situationen. Med stor längtan och förtröstan ser jag fram emot att vi förhoppningsvis
åter kan träffas under hösten, kanske med vissa restriktioner initialt och komma igång med
vårt spel. Håll kontakten med varandra och framför allt, var rädda om er.
Med vänlig hälsning
Erik Engström
Ordförande i bordtennissektionen

