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Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste 

åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på 

barn-, ungdoms och seniorträning då olika värden styr respektive område. För barn är det 

extremt viktigt att vi har utbildade tränare för just barnträning.  

Innehållet i träningen för barn är viktigare idag då de inte rör sig på samma naturliga sätt som 

för 20 år sedan. Det är också viktigt att de blir sedda och att de själva får välja inriktning på sin 

tennis. Vi som klubb sätter upp kriterier och är med och guidar er men valet ska ligga på barnets 

intresse.  

 

För ungdomarna gäller att vi fungerar som en motivator och mentor. Klubben behöver vara lyhörd 

över vad ungdomar idag vill med sin träning. Vad de har för drömmar, ambitioner och syfte med 

sin träning. 

  

Gällande Seniorträningen behöver vi även där lyssna av hur träning 2015 ska bedrivas. Räcker det 

med att klubben erbjuder regelbunden träning eller vill man mer? Vill man ha träningsdagar eller 

läger? Tuffare motionspass likt Cardio Tennis? Motionstävlingar? Seriespel? Har ni synpunkter 

eller tips om träningsupplägg så vänligen kontakta Fredrik Forsander på 

fredrik_forsander@hotmail.com.  

 

 
Några av våra sköna lirare i HTK 

Klicka på bilden för mer info 

mailto:fredrik_forsander@hotmail.com
http://media.htktennis.se/2015/01/traning1.jpg
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Bengt Helmersson är från 2015 ansvarig för hemsida och sociala medier i HTK. HTK är väldigt 

glada för det arbete Bengt lägger ner i klubben och han kommer också jobba mer aktivt med våra 

nationella tävlingar. Idag är det viktigt att synas och höras överallt och då speciellt via internet. 

Både för att tillgodose nuvarande medlamars behov men också för att göra klubben attraktivare 

för samarbetspartners och sponsorer. Vi tror också att många nya kursdeltagare får upp ögonen 

för klubben och vill träna med oss. Läs mer genom att klicka på bilden ovan 

 

 
 

HTK vill tacka nuvarande marknadsgrupp för det arbete de har lagt ner i klubben. Gruppen har 

bestått av Bengt-Göran Andersson, Anna-Karin Svensson, Annelie Wenner och Jean Bülow. Under 

det närmsta kommer en ny grupp presenteras och under Fed Cup kommer också ett nytt 

samarbets-, sponsors- och nätverksprogram att presenteras med spännande event som Swedish 

Open i Båstad och lunchtennis i Olympiahallen. 

 

Är du intresserad av att komma på nätverksträffen 7 februari under FED CUP kontaktar du 

klubbchef Marcus Lindberg på marcus@htktennis.com. På träffen presenterar vi kort vårt 

program, träffar HTKs ordförande Ants Suurkuusk, Klubbchef Marcus Lindberg, Svenska TFs 

sportchef Johan Sjögren och lyssnar på en föreläsning av Kajsa Bergkvist. Vi bjuder också på 

enklare lunch och matchbiljett till Fed Cup. 

 

mailto:marcus@htktennis.com
http://htktennis.se/2015/01/27/sociala-medier-ar-viktiga/
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Under 2015 kommer HTK genom ledning av Fredrik Forsander satsa mera på deltagare i 

TräningsVerksamheten. Vi känner att vi vill göra mer för deltagare som inte tävlar. Det kan vara 

poängblixt, träningsdagar, träningsläger, Cardio Tennis som en motionsvariant på tennis och 

givetvis önskemål ifrån er. Läs mer om träningsverksamheten genom att klicka på bilden ovan. 

 

 
 

Ni har väl inte missat att Sverige tar emot Schweiz i Helsingborg Arena? I det svenska laget 

återfinns Johanna Larsson som nyligen var i kvartsfinal i dubbel i Australian Open. Detta resultat 

är utan tvekan det bästa resultat en HTK-spelare har gjort på proffsnivå. En kvartsfinal i en 

Grand Slam är fantastiskt. I laget har HTK också Sofia Arvidsson som gjort flest landskamper 

någonsin i svensk tennis. Detta gäller på både dam och herrsidan. Inte nog med detta utan Fed 

Cup kaptenerna är också HTKare. Lars Anders Wahlgren som tidigare har tränat Sofia Arvidsson 

leder laget med Johanna Larssons och HTKs Mattias Arvidsson. Alltså stor dominans ifrån HTK i 

laget som dessutom består av Rebecca Petersson och Susanne Celik. För mer info klickar ni på 

bilden ovan där ni också kan köpa biljetter. Medlemmar kan köpa direkt av HTKs kansli för 50 kr. 

 

 
 

Johanna Larsson har haft en fantastisk start på året med en titel i Hobart och för första 

gången vunnit en singelmatch i Australien Opens huvudtävling- Dessutom det bästa resultatet en 

dam gjort på 28 år i Grand Slam och HTKs bästa resultat genom tiderna. 

http://htktennis.se/2015/01/21/bra-start-pa-vartraningen/
http://www.tennis.se/Landslag/FedCup/FedCupSverige-Schweiz/
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Sofia Arvidsson letar fortfarande efter formen men vet att hon kan slå nästan vem som helst en 

bra dag. Sofias mål är nu att göra en bra vecka och få spela singel tillsammans med Johanna. 

 

 
 

Under Fed Cup kommer HTK, Region Syd och Svenska TF ha en rad olika arrangemang. Ett av 

dem är en IF SO TOUR minitennistävling för barn upp till 12 år. HTK önskar givetvis att så 

många som möjligt, från 6-7 år och uppåt, vill antingen spela match för första gången eller 

försöka slå sin bästa kompis. Alla är välkomna att anmäla sig. Alla deltagare får medalj och 

diplom. Vill man dessutom se Fed Cup matchen bjuder vi både på biljett och Sverige-tröja. 

Anmälan gör ni via www.htktennis.com.  

 

 
 

Du har väl inte missat att köpa HTKs klubbkläder? HTK hoppas på att så många som möjligt vill 

bära våra kläder privat, under träning eller matcher. Speciellt önskar vi att alla ni som spelar 

seriespel vill komma i våra klubbkläder till matcherna. Kläderna provas ut och köpes i 

Olympiahallens shop eller via kansliet. Under Fed Cup kommer vi sälja klubbkläderna i Arena till 

rabatterade priser. 

 

http://www.htktennis.com/
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Sportlovet börjar närma sig och under denna vecka är det ingen ordinarie träning. Dock så 

kommer HTK att arrangera ett par andra aktiviteter under denna vecka: 

 

Prova på – tennis 

 

Alla barn och ungdomar mellan 5 och 20 år som skulle vara intresserade av att börja spela tennis 

har chans under Sportlovet att testa på detta med ett par av klubbens tränare. Dagarna och 

tiderna är följande: 

 

Måndag - Torsdag 16-19 februari 

Födda 08-10: klockan 09.00-09.45 

Födda 06-07: klockan 10.00-11.00 

Födda 04-05: klockan 11.00–12.00 

Födda 02-03: klockan 12.00–13.00 

Födda 01-95: klockan 13:00-14:00 

 

Anmälan görs till kansli@htktennis.com senast 13 februari om man vill vara säker på plats. 

Anmälningar tas sedan även emot löpandes under resten av veckan.  

 

 
Sportlovsspelen  

 

Intern klubbtävling för alla som är intresserade av att testa på att spela match. Det kommer att 

finnas 10, 12, 14 och 16-årsklass där 10 och 14 års spelas under fredagen och 12 och 16 under 

söndagen. Anmälan mailas till fredrik_forsander@hotmail.com.  

 

 

 

 

mailto:kansli@htktennis.com
mailto:fredrik_forsander@hotmail.com
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Dubbelblixt 

 

För alla våra seniorer kommer vi att arrangera en dubbelblixt lördagen 7 mars. Det kommer att 

spelas många kortare matcher där byte av mot- och medspelare sker efter varje match så man 

får träffa på nytt folk. Kvällen avslutas sen med prisutdelning och middag. Anmälan till 

kansli@htktennis.com.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marcus Lindberg 

Klubbchef 

Helsingborgs TK 

marcus@htktennis.com 

0734-217221 
 

mailto:kansli@htktennis.com
mailto:marcus@htktennis.com

