
Bäste medlem! 

HTK tackar er för ett mycket kul och spännande år och hoppas ni har fortsatt att trivas hos oss och 
att ni uppnått era uppsatta mål på tennisbanan. HTK har som målsättning att vara en aktiv klubb 
med ett brett utbud för alla våra medlemmar. Vi har ett gediget kursprogram för hela familjen och 
därtill ett äventyrsprogram med olika aktiviteter under året för både stora och små. Inför 2018 har 
vi arbetat med att göra medlemskapet än attraktivare för er. 

 

HTK - Medlem 

✓ Möjlighet att anmäla sig till HTKs kursutbud både inomhus och utomhus 

✓ Möjlighet att vara med i HTKs äventyrsprogram för stor och liten 

✓ 15% rabatt på hela utbudet (inkl. strängning) i Olympiahallens shop – Tengo! 

✓ Rabatter på HTKs klubbkläder 

✓ Rabatter vid hyra av tennisbanor i Olympiahallen inkl. specialerbjudandet 50% rabatt för 
HTK barn/ungdomar under helger 

✓ Hotel Duxiana i Helsingborg 

❖ Minst 10 procents rabatt på hotell- och konferensrum 

❖ Hotel Duxianas fina hotellfrukost för endast 75 kr (ord.pris 125 kr) 

❖ För bokning/information kontaktar ni Helsingborgs TKs klubbchef 

Medlemsavgift 2018 

➢ Barn (<12 år)  200 kr 

➢ Ungdom (13-19 år)  250 kr 

➢ Senior   450 kr 

➢ Livslångt medlemskap 10.000 kr 

 

Familje - Medlem 

Familjemedlemskap gäller för barn och vuxna registrerade på samma adress. 

✓ HTK –medlemsförmåner (se ovan) 

✓ Gratis Familjetennis 

✓ Hotel Duxiana i Helsingborg och Best Western Hotel 

❖ Minst 10 procents rabatt på hotell- och konferensrum 

❖ Hotel Duxianas fina hotellfrukost för endast 75 kr (ord.pris 125 kr) 

❖ Familjemedlemmar med sällskap erhåller minst 10% rabatt vid boende på samtliga 

Best Western hotell i hela världen 

❖ För bokning/information kontaktar ni Helsingborgs TKs klubbchef 

Medlemsavgift 2018 

➢ Familj  750 kr 

 

 

 

 



1913 - Medlem 

”1913-Medlem” är namngivet efter årtalet HTK som en av Sveriges första tennisklubbar bildades 
och riktar sig till er som vill och har möjlighet att än mer stödja HTKs föreningsverksamhet. Förutom 
förmånerna förknippade med ett familjemedlemskap ingår även: 

✓ Guldplakett på strategisk plats vid nyligen namngivna Johanna Larsson Court (Bana 1) i 
Olympiahallen som ett tack för ert engagemang i HTK  

✓ Gratis kaffe i Olympiahallen 

✓ Tennis ProAm exklusivt för 1913-Medlemmarna med klubbens tränare och elitspelare 
under sommaren. 

Medlemsavgift 2018 

➢ 1913 – Medlem 1913 kr 

 

Inbetalning av medlemskapet 2018: 

(OBS! Är ni kursdeltagare kommer en faktura via mail som ni kan uppgradera om ni önskar) 

Medlemsavgift betalas till HTK:s bankgironummer 106-4930. Ange namn, adress, telefon, e-
postadress och personnr (obs alla 10 siffrorna skall uppges) på samtliga medlemmar.  
Kompletterande uppgifter kan skickas via e-post till kansli@htktennis.com vid behov. Vi tackar er 
för en inbetalning inom de kommande veckorna. 

 

Ni glömmer väl inte att följa oss på sociala medier? 

 
 

Välkommen till oss som fortsatt medlem 2018! 

 

Marcus Lindberg 
Klubbchef 
Helsingborgs Tennisklubb 

mailto:kansli@htktennis.com

