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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Helsingborgs Tennisklubb får härmed avge sin förvaltningsberättelse för perioden 1 januari – 31 december 2014.
Beträffande föreningens ekonomiska förvaltning hänvisas till särskild redovisning i ”Årsbokslut Helsingborgs Tennisklubb 2014-01-01—2014-12-31” under rubriken ”HTK:s ekonomi”.
Styrelse och valda funktionärer
Ordförande:

Ants Suurkuusk

Vice ordförande:

Anna-Karin Svensson

Ekonomiansvarig:

Per Forsander

Sekreterare:

Marcus Lindberg (adjungerad)

Ledamöter:

Bengt-Göran Andersson
Annelie Wenner
Jean Bülow
Urban Klinteby

Auktoriserad Revisor:

KPMG AB, Helsingborg. Per Jacobsson

Revisorssuppleant:

KPMG AB, Helsingborg. Omar Omarsson

Valberedningen:

Mats Carlsson (ordförande)
Per Thomas Wall
Måns Nostell

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under perioden 2014-01-01—2014-12-31.
HTK:s utsedda ledamöter i Stiftelsen Olympiahallen har varit Bengt Helmersson och Jörgen
Wenner. Marcus Lindberg har i sin egenskap av klubbchef varit adjungerad till Stiftelsen
Olympiahallens styrelse.
Medlemmar
Antalet medlemmar var 817 vid utgången av år 2014, vilket är en ökning med 39 personer i
förhållande till 2013. Antalet aktiva i klubbens träningsverksamhet är i stort oförändrat jämfört med 2013 sett över hela året.
Organisation
Klubbens verksamhet och organisation fastställs i grunden genom föreningens årsmöte där
beslut tas om verksamhetens huvudsakliga inriktning. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter till styrelsen. Föreningens styrelse leder det strategiska arbetet där föreningens anställda ansvarar för det operativa arbetet.
Under 2014 genomfördes en uppdatering av HTKs organisation och verksamhetsplan från
2006 som man nu arbetar efter.
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Klubbchefen är adjungerad till styrelsen och rapporterar löpande om verksamheten. Projektgrupper har vid behov bildats och arbetat med specifika frågor under tidsbegränsade
perioder. Ett bra exempel är gruppen kring Dubbelcupen.
Marcus Lindberg jobbar som klubbchef. Denna tjänst, som totalt sett är heltid kombineras
med ett fortsatt uppdrag som tränare. Carina Berg arbetar heltid som kanslist. Mattias Arvidsson, Samuel Ekberg och Fredrik Forsander är heltidsanställda tränare. Under hösten 2014
heltidsanställdes också Calle Bergman. Utöver ovanstående anställningar har totalt ett 10-tal
timanställda tränare gjort stora insatser under året i klubbens träningsverksamhet.
Ekonomi
HTK hänvisar till klubbens årsbokslut gällande ekonomi under rubriken ”HTK:s ekonomi”.
HTK:s budget för 2015 visar ett nollresultat. 2014 visade ett överskott på drygt 140.000 kr
och föreningen har förhoppningar om att detta ska kunna upprepas då osäkra bidrag ej är
medtagna i budgeten. För att vi fortsättningsvis ska kunna vara på ”rätt” sida noll förutsätter
att vi närmar oss vår målsättning om 500 kursdeltagare under inomhussäsongen. Idag är vi
omkring 400.
Representation
Vid Svensk Tennis Syds årsmöte 2014 representerades föreningen av Ants Suurkuusk.
Tävling
HTK har under 2014 arrangerat fem sanktionerade tävlingar:
Helsingborgs Ladies open
SEB Next Generation Cup zontävling
Öresundsveckan
Dubbelcupen
Tretorn Open
Utöver ovanstående tävlingar så har ett antal andra tävlingsarrangemang genomförts under
året. Däribland ett stort antal IF SO Tour-tävlingar samt flera interna tävlingar.
Tävling

Datum

Klasser

Deltagare

HTK-deltagare

Tävlingsledare

Helsingborgs

15-22 feb

DS

32+32

4 (6)

Anders Wennberg

SEB Next Generation Cup

16-19 maj

8 (8)

128 (111)

66 (66)

Marcus Lindberg

Öresundsveckan

26 jul- 4 aug

24 (17)

298 (225)

51 (51)

Marcus Lindberg
/Fredrik Forsander
/Bengt Helmersson

Dubbelcupen

20-21 sep

9

214 (214)

46 (46)

Marcus Lindberg/
Bengt Helmersson

Tretorn Open

27 okt-2 nov

21 (21)

152 (207)

41 (62)

Marcus Lindberg/
Fredrik Forsander

Ladies Open

(Siffror inom parantes avser 2013)
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Helsingborgs Ladies Open. HTK arrangerade återigen en Internationell damtävling, Helsingborg Ladies Open. Tävlingen är en ITF 10.000 dollars tävling och den ingår också i Rising
Star Tour där segrarinnan erhåller ett WC till kvalet i sommarens Swedish Open.
Tävlingens spelare uppskattade den höga service som erbjöds under tävlingen. Likaså fick
boendet på Scandic Nord högt betyg såväl prismässigt som facilitetsmässigt.
HTK ställde upp med fyra tjejer i Eveliina Virtannen, Alice Wenner, Catrine Landström och
Mari Andersson

Här ser vi vinnaren Jasmina Tinjic till-

Mari Andersson spelade dubbel med

sammans med våra duktiga bollkallar

Eveliina Virtannen och blev 3:a

SEB Next Generation Cup zonspel arrangerades för fjärde året i rad av Helsingborgs Tennisklubb. Även denna gång stod Pålsjö Tennis som värd för tävlingen. Antalet starter blev
lite fler än 2013 och hemmaklubben stod även i år för imponerande 66 anmälningar i tävlingen vilket motsvarar drygt hälften av deltagarna. Med andra ord en rejäl manifestation för
bredden bland klubbens tävlingsspelare i år också.
Fyra spelare från HTK kvalificerade sig till Tennis Syds regionslutspel genom vinster i zontävlingen (Alice Widell, Kamilla Suurkuusk, Elias Dahlstrand och Axel Torle ). Dessutom var ytterligare två HTK-spelare direktkvalificerade för slutspelet (Linus Bergevi och Viktor Dahlstrand).
Öresundsveckan lockade till sig nästan 300 deltagare och HTK hade hela 51 deltagande
spelare med i år också. Det spelades över 400 matcher på Pålsjö Tennis och endast vid ett få
tillfällen fick man bryta vid regn. Fantastiska banor gjorde att uppehållet var kortvarigt och
alla matcher gick att genomföras utomhus.
HTK:s klassegrar togs av Kamilla Suurkuusk FS15, Tony Svan H35, Gunnar Plate H65 och
Alice Widell FD11, Arvid Rosenlöf.

a s er vi bla Kamillia Suu rkuus

På bilderna ser vi bla Kamilla Suurkuusk, Alice Widell och Tony Svan
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Succén Dubbelcupen arrangerades för tredje året i rad. Över 200 deltagare spelade dubbelmatcher, minitennis, tävlade i bollkastet, deltog i trix och rekord servetävling, spelade dataspel, provade princeracketar, spelade med Magnus Gustavsson, lyssnade på Mattias Arvidsson och över 60 st av dem övernattade i tennishallen.
Ett fantastiskt arrangemang som tennisföräldern tillika styrelseledamoten Bengt-Göran Andersson ligger bakom. Ett stort tack till alla er 50-60 funktionärer som hjälpte till med att
vara välkomstkommitté, lotteriförsäljare, tävlingsledare, matchvärdar, domare mm. Ett tack
också till HD och övriga sponsorer. Vi tackar också Svenska Tennisförbundet som beviljade
bidrag ifrån idrottslyftet så att genomförandet var möjligt.
Titta gärna in på www.dubbelcupen.se. Där finns bla en kort film om turneringen.
Tretorn Open genomfördes traditionsenligt under höstlovet. Som brukligt spelades klasserna med ”Helsingborgsmodellen” vilket innebär att spelarna rangordnas efter spelstyrka oavsett ålder.
Antalet deltagare minskade rejält mot förra året. Då loven är få under hösten så väljer
många att åka på semester i större utsträckning än tidigare och det är också stor konkurrens
mellan tävlingarna under lovveckorna. Sedan tre år tillbaka erbjuds även seniorklasser i tävlingen. HTK satsar på att spela både dubbel och singel i sina turneringar och vi kan också se
fler och fler som anmäler sig till dessa dubbelklasser.
HTK lyckades behålla ”Olympiapokalen” i stor stil. Olympiapokalen tillfaller den klubb som
lyckas samla flest framträdande positioner i tävlingen. 41 HTK-spelare skapade förstås stora
förutsättningar för att säkra pokalen.
Hemmaklubben som gjorde en imponerande turnering hade finalister i 16!!! klasser och tog
hem hela 11 titlar.
Idrottslyftet/Sparbanks stiftelsen
Tack vare bidrag ifrån olika instanser har HTK kunnat genomföra ett antal aktiviteter under
2014. Bla genomfördes några aktiviteter i Play and Stay för 10 år och yngre. En Göteborgsresa genomfördes där ett 10 tal spelare fick umgås och spela med likasinnade från flera olika
Göteborgsklubbar, en rookieserie på lördagar, matchspelsträning på fredagar, fysträning
med professionell tränare och skoltennis

Bild ifrån Göteborgsresan
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Träning
I ordinarie träningssäsonger ger klubben spelare från tre år och uppåt möjlighet att träna
regelbundet. Intresserade kan välja att träna en eller flera gånger per vecka. Även seniorer
och elitspelare ges mycket goda träningsmöjligheter i föreningen.
Klubbens elitspelare har haft möjligheter att träna på dagtid. HTK:s samarbete med Peter
Sven-skolan innebär att ett antal spelare från hemmaklubben får möjlighet att träna tennis
på dagtid. Träningen bedrivs under namnet ”Tennisprofilen”.
HTK:s uppskattade sommartennisveckor drog många deltagare. Dels var det många nya
spelare som provade på tennis. Många av dessa återfinns sedan i HTKs ordinare träning.
Under sommarperioden erbjöd klubben alla tävlingsspelare från 10 år att delta i våra bussveckor. Deltagarna tränade på Pålsjö och åkte gemensamt till flera olika tävlingar under
ledning av HTK. En mycket populär aktivitet som kommer att utvecklas under 2015.
HTK har under året haft Marcus Lindberg, Samuel Ekberg, Fredrik Forsander, Mattias Arvidsson och Calle Bergman som ansvariga tränare. Calle började sin anställning från 1 september.

Calle Bergman – ett nygammalt ansikte i HTK

HTK har under inomhussäsongen haft ca 400 spelare som regelbundet tränat i klubbens
regi, där drygt 100 av dessa spelare är seniorer. Totalt under året har cirka 700 barn, ungdomar och seniorer tränat i HTKs regi i Olympiahallen och på Pålsjös utomhusbanor.
Klubbens tränare har haft regelbundna tränarträffar där internutbildning under ledning av
Marcus Lindberg och Fredrik Forsander har stått på programmet.
Marcus Lindberg och Fredrik Forsander ansvarade för TränigsVerksamheten medan Mattias
Arvidsson, Samuel Ekberg och Calle Bergman ansvarade för tävlingsspelare i HTK Tennis
Akademi.

HTK 2015

6 (14)

Helsingborgs TK

Bredd
HTK är en av de mest aktiva föreningarna i tennissverige och man har arrangerat en rad
olika aktiviter och tävlingar under 2014. If So Tour i mini, midi och maxitennis, sportlovstävlingar, prova-på aktiviteter, dubbelblixtar för motionsspelare, kompisens dag, träningsdagar,
tävlingsresor till bla Karlskrona och Hässleholm, hemmaläger och mycket mer.
Nyrekrytering
Under 2014 har HTK fortsatt samarbetet med kommunens skolor som under skoltid får
komma och prova på tennis under en timme. Detta kan HTK erbjuda tack vare Sparbanksstiftelsen och Idrottslyftet som finansierar detta. HTK riktar ett stort tack för dessa bidrag
och hoppas på gott samarbete också under 2015. Cirka 1.000 skolelever kunde komma och
prova på under 2014.
Marknad
Marknadsgruppen har under året jobbat med att knyta upp kontakter till föreningen genom
diverse aktiviteter. Bla ett event i Båstad under Swedish Open. De har också gjort vårt
snygga elitserieprogram med diverse sponsorer.
Information
HTK har använt hemsida och e-mail för att informera klubbens medlemmar om aktiviteter
och händelser. Anmälningsförfarande för träning görs huvudsakligen via formulär på hemsidan. Antalet brevutskick är kraftigt begränsat. Genom hemsida och e-mail delger HTK viktig
information till sina medlemmar.
Klubben har tagit en hel del foton på olika klubbaktiviteter och tävlingar. Dessa har publicerats på klubbens hemsida via nyhetsbrev och nyheter. Vidare har ett antal pressmeddelande
skickats ut till både lokal media och ”tennismedia”. Både HD, Tennismagasinet och ett antal
andra tidningar har under året skrivit om klubben och klubbens spelare. Det mediala utrymmet har punktvis blivit mycket stort, inte minst tack vare klubbens högst rankade spelare, Sofia Arvidsson och Johanna Larsson men också en del genom andra framstående spelare som Dragos Madaras, Linus Bergevi och Eveliina Virtannen.
HTK har också visat närvaro på Facebook genom en ”officiell HTK-sida”. Många HTKare följer
nyheterna och informationsflödet. Via hemsidan går det också att komma åt HTK:s
YouTube-kanal där några inspelningar och intervjuer finns.
Seriespelet
Seriespelet är en viktig del i HTK:s verksamhet. Klubben har deltagit med lag i både Tennis
Syds serier och Svenska Tennisserierna. Seriespelet indelas i tre säsonger: Våren inomhus,
utomhus samt hösten inomhus. Antalet lag i serierna har utökats kraftigt jämfört med 2012.
Under 2014 har klubben haft igång totalt 79 lag medan man under 2013 hade igång 92 lag
och under 2011 var det endast 64 lag. HTK har under 2014 varit mycket framgångsrika i
seriespelet vilket har resulterat i många seriesegrar.
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HTK har under året haft följande antal deltagande lag i seriespelet:
Lag

Våren 2014

Utomhus 2014

Hösten 2014

Svenska Tennisserien

11 (11)

6 (9)

9 (11)

Tennis Syd

21 (19)

18 (21)

14 (21)

(Siffror inom parantes avser 2013)
Damer
HTKs damer som spelade i div 2 hade inga problem med att vinna serien och återfinns återigen i högsta divisionen utomhus.
Inomhus tog återigen damlaget en medalj. Denna gång ett silver. I finalen föll man mot Fair
Play som vann de avgörande bollarna i finalen i Malmö. Årets lag bestod av Sofia Arvidsson,
Eveliina virtannen, Mari Andersson, Karina Jaacobsgaard, Alice Wenner, Fredrikke Svarre,
Marta Mautola och Catrine Landström.
Coacher var Mattias Arvidsson, Anna-Karin Svensson och Hanne Skak Jensen

SM silver inomhus 2014
Herrar
HTK:s herrlag vann också sin division 2 serie och återfinns i högsta divisonen utomhus. Inomhus kunde HTK mönstra ett starkt lag i div 1 och vann serien i stor stil. Spelarna som spelade hem seriesegern var Carl Bergman, Niklas Jönsson, Philip Örnö, Jonas Berg, Linus Bergevi, David Thorstensson, Oscar Forsell och Dragos Madaras.

Serie, serie, seriesegrare..
HTK 2015

8 (14)

Helsingborgs TK

En sammanställning över tabeller och resultat finns att hitta på: http://seriespel.tennis.se.
Individuella prestationer - ranking
Under 2014 har en rad HTK-spelare nått framskjutna placeringar i tävlingar på nationell och
internationell nivå. I nedanstående redovisas spelarnas världsrankingplatser.
Internationell ranking
Spelare

Lista

Världsranking (2014-12-31)

Johanna Larsson

Damer

70 (84)

Sofia Arvidsson

Damer

271 (120)

Eveliina Virtannen

Damer

1059 (--)

Dragos Madaras (1997)

Junior ITF

114 (163)

Linus Bergevi (1999)

Junior ITF

1591 (--)

Olga Helmi (200)

Junior ITF

1395 (--)

Fredrikke Svarre (1997)

Junior ITF

1389 (--)

(2013 års placeringar inom parantes)

HTK vill uppmärksamma några av de prestationer som gjordes under året
HTK har flertalet spelare långt fram på rankinglistor och i turneringar. Med sina drygt 100
tävlingsspelare finns det ingen klubb i Sverige som kan mäta sig på bredden. Nedan följer
de spelare/lag som presterat lite extra bra på tennisbanan under året 2013.
Veteraner
HTK:s Veteraner börjar skämma bort klubben med framgångar och likt tidigare år har de gjort
ett mycket bra 2014.
Lag utomhus
Laguppställningen från HTK var Mats Lilja och Per-Thomas Wall
Final HTK - Upsala TK 3-0
Mats Lilja-Hans Eberstein 76;61
PT Wall - Björn Forsén 61;63
Lag VM – Manavgat, Turkiet
Sveriges lag utgjordes av Mats Lilja, HTK, Henrik Andrén, Söndrum, Torsten Hansson, Osby
TK och PT Wall, HTK
Sverige slutade som 9:e nation av 22. Spanien tog guldet, Schweiz silvret och USA på bronsplats.

HTK 2015

9 (14)

Helsingborgs TK

Individuella prestationer
Mats Lilja
Semifinal på VM i Turkiet i 65-års klassen
Seger SM 65 års klass ute i Båstad
Coco Belfrage
SM inomhus individuella
Semifinal i 65-års dubbelklass i SM ute i Båstad
Final i 65-års dubbelklass i SM inomhus
Per Thomas Wall
SM inomhus individuella
Final i singel, förlust mot Robert Stig, Saltsjö-Duvnäs, 36; 62; 67.
Final i dubbel med Coco Belfrage HTK, förlust mot Ellwe/Stig 64;16;67
Seger i mixed med Gunilla Berg, SALK, mot Ann Bengtsander/Stephen Åkerhage 42;43
SM utomhus individuella
Semifinal i singel förlust mot Torsten Hansson, Osby TK, 06;46
Mallorca Senior Open
Seger mot Horst-Dieter van de Loo, Tyskland, 62;26;63
Individuella
4:e omgången, förlust mot Kasper Rud, Danmark, 06;01 ret.
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Resultat hemmatävlingar
Ö-veckan
FS10 Isabella Ovesson Final
FS15 Kamilla Suurkuusk Seger
PS18 Arvid Rosenlöf Seger
FD11 Alice Widell Seger
HS35 Tony Martin Svahn Seger
HS65 Gunnar Plate Seger
Dubbelcupen
FD12 Alice Widell Final
FD14 Emmy Thomasson/Ada Carlson Seger
MD12 Alice Widell/Viktor Hinsell Seger
MD14 Emmy Thomasson/Axel Torlé Final
Tretorn Open
DD Rebecca Fonskov/Louise Vanélja Final
DS Frederikke Svarre Seger
FD10 Isabella Ovesson Seger
FD12 Alice Widell Final
FS10 Isabella Ovesson Seger
FS13-18(B) Rebecca Fonskov Final
MD Agnes Rosenlöf/Arvid Rosenlöf Seger
HS Dragos Madaras Seger, Oscar Forsell Final
HD Dragos Madaras/Oscar Forsell Seger, Arvid Rosenlöf/Carl Bergman Final
PD10 Max Klinteby/Hugo Ekdahl Seger
PD12 Viktor Hinsell Final
PD13-18 Enzo Cicak Seger
PS10 Hugo Ekdahl Seger
PS13-18 (A) Enzo Cicak Final
PS13-18(B) Axel Torlé Seger
HS(B) Enzo Cicak Seger
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Tävlingsresultat i de större svenska tävlingarna
SALK Open 2013-2014
Linus Bergevi var i kvartsfinal tillsammans med Karl Friberg i pojkdubbel 16 Där de förlorade
mot finalisterna Eriksson Ziverts/Hallin. Ludvig Nilsson var framme i 1/8 final i PS14 klassen.
JSM Inne 12, 14 och 16
Linus Bergevi gick till semifinal tillsammans med Karl Friberg i pojkdubbel 16.
Båstadtennis
Isabella Ovesson var i kvartsfinal i FS10. Axel Torlé/Oscar Bülow var också i kvartsfinal i
PD14B där de förlorade mot finalisterna Eliasson/Edvardsson i en tuff tre setare. Enzo Cicak
spelade PS16B där han spelade sig fram till en kvartsfinal innan det tog stop mot Adam
Svensson. Både Isak Mölzer och Leon Grundström var framme i semifinal i PS16C men tyvärr
var det ingen av dem som spelade till sig en finalplats. Linus Bergevi/Karl Friberg spelade
kvartsfinal men kunde inte rå på Eriksson Ziverts/Hallin som vann hela PD16A, Linus och Karl
tog även chansen i PD18A och var framme i semifinal men förlorade även där mot slutsegrarna, Noren/Holm. Dragos Madaras förlorade mot klassvinnaren Carl Söderlund i kvartsfinal
i PS18A. Enzo Cicak gick till semifinal i PS18C.
JSM utomhus 12,14,16,18
Linus Bergevi/Karl Friberg vissade ännu en gång sina dubbelfärdigheter då de var framme i
final i PD16 men förlorade där mor Oljons/Malbasic.
JSM, USM 18,21
Alice Wenner gick fram till semifinal men kunde inte rubba Emilia Granström som vann hela
DS21 klassen.
SEB Next Generation Riksfinal
Linus Bergevi kvalificera sig till riksfinalen och tog sig fram till semifinalen, men föll tyvärr i
två raka set mot Eriksson Ziverts.
Landslagsuttagningar
Både Johanna Larsson och Sofia Arvidsson har representerat det svenska Fed Cup laget under året.
Internationella Tävlingsresultat
Johanna Larsson
3e omgången Roland Garros singel
3e omgången US Open singel
Kvartsfinal Luxemburg WTA singel
Final Colombia $ 100000+H singel
Final Marsielle $ 100000 singel
Semifinal Contrexville $ 100000 singel
Final Rio WTA dubbel
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Semifinal Båstad WTA dubbel
Vinst Nice $ 100000 dubbel
Sofia Arvidsson
Semifinal Midland $ 100000 singel
Semifinal Kristinehamn $ 25000 singel
Semifinal Surprise $ 25000 singel
Dragos Madaras
Vinst Salk ITF Grade 4 singel
Vinst Kramfors ITF Grade 4 singel
Semifinal Köpenhamn ITF Grade 4 singel
Semifinal Bulgarien 1 ITF Grade 2 singel
Semifinal Bulgarien 2 ITF Grade 2 singel
Semifinal Budapest ITF Grade 2 Singel
Vinst Bulgarien ITF Grade 2 dubbel
Semifinal Ungern ITF Grade 2 dubbel
Semifinal Köpenhamn ITF Grade 4 dubbel
Semifinal Salk ITF Grade 4 dubbel
Eveliina Virtanen
Semifinal Finland $ 10000 Singel
Semifinal Finland $ 10000 dubbel
Semifinal Helsingborg $ 10000 dubbel
Mari Andersson
Semifinal Helsingborg $ 10000 dubbel
Fredrikke Svarre
Final Biel Schweiz Grade 5 Dubbel
Olga Helmi
Final Tennis Europé Göteborg singel
Final Tennis Europé Göteborg dubbel
Kvartsfinal Hörsholm ITF Grade 4 Singel

Inga fler ”selfies” - Tillsammans är vi starka
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Framtid
Helsingborgs TK fastställde en ny verksamhets- och organisationsplan under 2014 som nu
ligger till grund för verksamheten. Klara och tydliga arbetsbefattningar finns hos respektive
anställt för att få styrning och hjälp i sitt arbete. Föreningen arbetar mycket med organisation som ska genomsyras i hela klubbverksamheten. Alla anställa har i uppdrag att dokumentera och utveckla sina områden så föreningen blir än bättre. Inte minst gällande träningsinnehåll och ett roligt och intressant kursprogram för alla.
Föreningens stora utmaningar ligger i ekonomin. Under en fem-sexårsperiod har stora omställningar i föreningen och dess ekonomin gjorts och om man bortser från ”gamla synder”
gör HTK i stort ett nollresultat under dessa år. HTKs förhoppning är att under de närmsta
åren nå ett litet överskott för att ”komma ikapp” men då krävs att hela föreningen hjälps åt.
Det främsta är att hjälpas åt att nyrekrytera nya kursdeltagare och få fler att spela tennis i
Helsingborg och hos oss i HTK. Under 2015 kommer föreningen som del i denna målsättning satsa mer på de som inte tävlingsspelar. Dock ska den höga kvalité som finns för våra
tävlingsspelare bibehållas.

Några spelare och föräldrar som förhoppningsvis finns med i HTKs framtid

2015-02-28
Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK
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