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Ny restauratör  
 
Då var det klart! Jonas Gustafsson,    
klubbens ordförande, är nöjd med de  
avslutade förhandlingarna med Marcus 
Karimi, en av de nya delägarna i        
Restaurang Lobben.  
 
- Patric Sprung har gjort ett jättearbete 
som har drivit restaurangen, de sista åren 
helt ensam. Restaurangen är nu etablerad 
och står på egna ben. Nu hoppas vi att 
klubben och de nya ägarna tillsammans 
kan lyfta verksamheten ytterligare och 
tillgodose alla de olika behov som finns 
och att vi också kan bli en mötesplats för 
de som bor i närområdet. 

De nya ägarna har flera restauranger i 
Göteborg  bl.a. Hemma Hos och        
nyöppnade Grill Del Mundo på Kungs-
portsplatsen. De driver även Hotell  
Onyxen som ligger mitt emot           
Scandinavium. 

Marcus Karimis intentioner är att föra in 
högkvalitativ mat med hälsotänk. Tanken 
är att verksamheten själv skall producera 
det mesta som säljs i restaurangen.  

-Vår utmaning blir att tillgodose alla de 
olika kundgrupper som finns på         
anläggningen. Men vi älskar det vi gör, 
mat och service, och vi har bra           
leverantörer med bra råvaror så det här 
skall bli väldigt spännande! 
 

GLTK i Mariestad 

Ledaren Natasha Yudanov rapporterar 

om 61 matcher på fyra dagar, två titlar 

(Sonja Rajkovic FS12, Isak och Axel 

Gustafson PD10), samt massor av andra 

imponerande insatser av de 12 GLTK –

are som var med på resan till Mariestad 

till Lambi Cup i slutet av juni. 

Vi åkte tåg, bodde enkelt i hallen, lagade 

vår egen mat, var upp vid 05.30 för att 

träna och vi hejade fram våra kompisar. 

Bland de vi minns i matchväg allra mest 

var en ”match incroyable” som efter två 

timmars kamp avslutades med 16-14 i 

avgörande matchtiebreak i Armin och 

Alexanders fördel. Grabbarna räddade 6 

matchbollar med stöd av hela det        

entusiastiska GLTK gänget på gräs    

läktaren. I stort sett hängde alla vid grus 

banorna från gryning till skymning. Stort 

tack till alla stöttande föräldrar, inte 

minst Victoria Bovin, som från torsdag 

kväll bodde med gänget i hallen och  

bidrog mycket till resans succe. 

 

Platser kvar på kurser för           

barn och vuxna 10-13 aug 
Även denna sommaren har vi genomfört 

våra populära sommarkurser. Fyra    

veckor är redan avverkade under juni och 

juli.  

Alexander Fager, som i höst kommer att 

vikarie som ansvarig för tennisskolan när 

Erika Ohlsson är mammaledig, tycker att 

veckorna är fantastiska.  

En perfekt start på sommaren när barnen 
får spela och leka tennis under  sommar-
lovet. Det finns även platser kvar på vår 
sista kursvecka 10-13 augusti. 

       Ny GLTK kollektion 
Nu finns det ett nytt sortiment av GLTK 

plagg i vår shop när du återvänder från 

semestern. Passa även på att ta hand om 

din utrustning inför inonhussäsongen. 

Varför inte passa på att stränga om din 

racket och sätt på en ny linda så du är 

redo. Gå gärna över dina skor också så 

du inte spelar i uttjänta skor! 

Viktiga datum i  höst 

15 aug  Abonnemangen startar 

31 aug    Terminsstart för      

  kursverksamheten 

11 sept  GLTK Veteran Cup 

24 okt -1 nov  Höstlov, träning inställd 

23-29 okt Höstturnering 

30 okt-1 nov Halloween Cup 

15 nov  Elitserien herrar -Fair Play 

17 nov  Elitserien Damer -  

  Näsbypark 

21 nov  Elitserien Damer -Taberg 

24 nov  Elitserien Herrar—Upsala 

1 dec  Elitserien damer— 

  Lidköping 

2 dec  Elitserien Herrar—KLTK 

18/12  Terminens sista speldag 

            Glada GLTK flickor efter avslutad tävling! 

               GLTK pojkarna väntar på sina priser! 

              Alexander Fager i undervisningstagen! 


