
 

 

Falköping, 210511 

 

Till alla medlemmar Falköping TK  

 

Snart börjar utomhussäsongen på riktigt       Vi är nog många som väntat och önskat ett bra väder så 

att vi kan öppna utebanorna.  

Vi har ju som ni alla märkt gjort en storsatsning i år med ombyggnaden av anläggningen ute. Det 

finns lite småsaker kvar att göra men vi hoppas att Ni alla är lika nöjda med resultatet som vi är. Det 

största som hänt är att vi har slagit ihop inne och uteanläggningen till ett gemensamt namn. Vi heter 

numera LP bilar racketcenter. LP bilar är således vår huvudsponsor framöver.   

På gång  

• Omskyltning pågår successivt till LP bilar racketcenter.  

• Vi har fått lite nya namn på banorna där företag har gått in som sponsorer. 

• Vi har fått en blomsponsor i Violen.  

• Pickleballbanorna kommer att målas inom kort (vädret har ställt till det). 

• Vi försöker få in offerter för att bygga ett bollplank (mellan padel bana 6 och 

redskapsboden). 

• Grusbanorna öppnas förhoppningsvis senare i veckan för bokning. 

• Kiosken skall bemannas lite framöver och har utrustats med dricka, glass, kaffe, bullar och 

lite tilltugg och när den är bemannad kommer det öppnas upp mot Hollendergatan för att 

locka till oss förbipasserande. 

• Fiber kommer att dras in i klubbstugan, förhoppningsvis innan semestern. 

• Falköpings bordtennisklubb kommer inom kort att sätta upp två stycken bordtennisbord till 

vänster vid entrén.  

Ytterligare aktiviteter sker löpande med introduktioner i padel och tennis, sommarskolor, tävlingar 

och annat kul som läggs ut på Facebook och Instagram. Vi har också justerat priserna from 1 maj med 

ett ökat fokus på ungdomar. Vår ambition är att fylla anläggningen med så mycket folk det bara går i 

alla åldrar för att fler skall upptäcka racketsporter.  

Vi vill gärna att alla idéer stora som små lyfts fram till oss i styrelsen. Vi mäktar inte med att göra 

allt men de som känner att de har vilja och möjlighet till engagemang är hjärtligt välkomna med 

det man kan bidra av i kunskap och tid.  

 

 

 

http://www.falkopingstennis.se/


 

Några korta saker som beslutades vid föregående styrelsemöte  

• Vi har justerat priserna sedan den 1 maj och beslutade i samband med det att inte erbjuda 

sommarpass i år. Vi kommer att utvärdera det efter utomhussäsongen. 

• Vi har infört regngaranti (ute) för både padel och tennis vilket gör att man 2 timmar innan 

och 2 timmar efter bokad timme kan avboka tiden (förutsatt att det inte gick att spela p g a 

vädret) och få pengarna insatta på sitt spelkonto.  

• Vi har ändrat tiden det är möjligt att avboka fritt från två timmar till fyra timmar. Detta görs 

endast för att vi skall öka möjligheten att kunna få nya bokningar vid sena avbokningar.  

• Det har kommit önskemål från juniorerna att de ibland vid sina träningar skall kunna spela 

musik. Juniorträningarna pågår oftast vardagar 16 – 20 och det är de som avgör om musik 

skall spelas. Är det någon som uppfattar det som störande får man undvika dessa tider för 

sitt tennisspelande. 

Vi ser fram emot en vår/sommar/höst full av racketsporter, fint väder och samvaro på anläggningen. 

Vi hoppas att många med oss kommer att hänga där och hjälpa till att hålla anläggningen levande       

Bästa hälsningar från oss i styrelsen  

 

  

 


