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Sofia! Tack för att HTK fått vara delaktiga i en fantastisk karriär och hoppas inte vårt 

samarbete slutar här? Efter 16 år som proffs, 2 WTA-titlar och 20 ITF titlar i singel, rankad 

29a som bäst i singel och 67a i dubbel, 5 st SM-Guld och 2 silver med HTK, flest spelade 

landslagsmatcher av alla i Sverige och en otroligt sympatisk, generös och omtyckt människa 

önskar vi att du vill fortsätta vara del i klubben. 

 

Vid vårt årsmöte söndagen den 13 mars kommer Sofia hålla i en kortare föreläsning om sina 16 år 

på touren och HTK får ett tillfälle att hylla dig till en framgångsrik proffskarriär. Hoppas att 

alla HTKare vill komma och lyssna på Sofia i Olympiahallen kl 11:30 strax innan årsmötet. 

 

Sofia har skänkt ett av sina sista racketar till HTK som kommer att auktioneras ut med start 

efter årsmötet och slutföras under Swedish Opens damvecka senare i sommar. Racketen kommer 

att överlämnas personligen av Sofia tillsammans med en timme tennis. 

 

Hörde jag 10.000 kr? 

 

 

Följ HTKs verksamhet och ha koll på alla våra spelare 

 

För er som är intresserade att följa HTKs verksamhet kan jag rekommendera er att söka upp oss 

på facebook, instagram och twitter. Naturligtvis lägger vi också upp nyheter löpande på vår 

hemsida. 
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HTKS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 13 MARS 

VETERANER VS JUNIORER   09:00-11:00 
Vilka är bäst? Är gammal äldst eller kan juniorerna utmana? 

 2016 blir startskottet för vilka som regerar i HTK 

 

FÖREDRAG SOFIA ARVIDSSON  11:30-12:00 
En av Svensk Tennis mest framgångsrika damer berättar om sina 16 år på touren 

 

 

ÅRSMÖTET STARTAR   12:00 

KAFFE/KAKA    13:00 



 

       

 

 
 
Postadress/Besöksadress: Telefon:   E-post: 
Helsingborgs Tennisklubb 042-14 71 72  kansli@htktennis.com 
Filbornavägen 11 Facebook:  Hemsida: 
252 76 Helsingborg Helsingborgs TK www.htktennis.com 

 Helsingborgs Tennisklubb 

www.htktennis.com 

Vi önskar dig som medlem även 2016 

 

 
 

Att vara medlem i en idrottsförening är något fint. HTK, som bildades 1913, är en förening 
som lever upp till dokumentet idrotten vill som är ett slags regelverk hur man bäst tar 
hand om sina barn, ungdomar och seniorer. Det är viktigt för HTK att se alla spelare, att 
alla får en så bra uppfostran som möjligt inom idrott och att vi ger alla möjlighet att spela 
på sina villkor. Vi vill helt enkelt få människor att växa som individer hos oss. 
 
HTK har som vision att vara bäst i landet inom utveckling, sociala aktiviteter, sportsliga 
framgångar och organisation. Nu önskar vi dig och hela er familj som medlemar under 
2016. 
 
Antal medlemmar 
HTK har som målsättning att uppgå till 1.000 medlemmar. HTK:s medlemsantal var vid 2015 års 
utgång 874, vilket är en ökning med 57 personer i förhållande till 2014. Vill ni vara med och nå våra 
målsättningar så tecknar ni ett medlemskap för hela familjen. 
 
Har ni möjlighet och vill kan ni stötta HTK lite extra genom att bli ständig medlem. Idag har HTK 
nästan 40 st. 
 
Årtal Antal medl. 
2000 554 
2001 624 
2002 752 
2003 677 
2004 728 
2005 607 
2006 634 
2007 704 
2008 766 
2009 883 
2010 905 
2011 922 
2012            767 
2013            778 
2014            817 
2015            874 
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Genom ett ökat medlemsantal kan vi ytterligare förstärka vår position som en framgångsrik 
tennisklubb samtidigt som det ekonomiska stödet till klubben kan öka. 
 

Medlemsförmåner 

 Barn och ungdomar upp till 18 år spelar till reducerade priser i 
Olympiahallen under kampanjperioder 

 Abonnenter tecknar billigare avtal i Olympiahallen 

 20 % rabatt i Olympiahallens racketshop 

 Tillgång till klubbens omfattande och populära träningsverksamhet 

 Tillgång till en mängd olika tennisaktiviteter såväl inomhus som utomhus 

 Klubbkollektion med träningskläder till förmånliga priser 
 
Medlemsavgifter 2016 
Barn och ungdomar (18 år)  200 kronor 
Senior    400 kronor 
Familj   650 kronor 
Ständig medlem  10.000 kronor 
 
Vi önskar att ni anger samtliga familjemedlemmar och alla siffror i person nr när ni löser 
familjemedlemskap. 
 
Betalning 
Medlemsavgift betalas till HTK:s bankgironummer 106-4930. Ange namn, adress, telefon,  
e-postadress och personnr  (obs alla 10 siffrorna skall uppges). 
Kompletterande uppgifter kan skickas via e-post till kansli@htktennis.com. 
 
 

Bankgironummer: 106-4930 
Mottagare:  Helsingborgs Tennisklubb 

 
 
Ni glömmer väl inte att följa oss på sociala medier? 

 
 
 
 
Välkommen som medlem i HTK! 

Helsingborgs Tennisklubb 

mailto:kansli@htktennis.com
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Sportfritids   

Under påsklovets första dagar kommer Helsingborgs tennisklubb anordna ett 
sportfritids på Olympiahallen. De som deltar kommer givetvis att få spela mycket 

tennis men man kommer även att få 
prova på andra idrotter och lekar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
 

För  
Alla barn 7-12år 
 

Dagar 
Mån-ons 21-23 mars 
 

Tid 
08.00-12.00, man väljer dock själv när 
man vill komma eller gå. 
 

Plats 
Olympiahallen 
 

Kostnad 
175kr/dag betalas kontant på plats, fika 
ingår. 
 

Ta med 
Kläder för aktivitet och ett glatt humör. 
Racket finns att låna. 
 

Anmälan 
fredrik_forsander@hotmail.com 
 

Ange namn, personnumme & telefon. 
Vi kan ta emot max 16 deltagare/dag och det är först 
till kvarn som gäller. 
Man kan anmäla sig till en eller flera dagar.  
Anmälan ska göras av målsman och är bindande. 
 

Kontakt 
fredrik_forsander@hotmail.com 
kansli@htktennis.com 
070-588 9236 

 

mailto:fredrik_forsander@hotmail.com
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Förutom sportfritids kommer HTK genomföra följande aktiviteter under påsklovet: 

 

Träningsdagar med Pro International Academy 

SM-träning för alla som ska på JSM i Göteborg 

Påsklovsträning för alla i TräningsVerksamheten 13 år och äldre 

Påsklovsträning för alla i HTK Tennis Akademi 

Möjlighet till privat träning med HTKs tränare 

 

Mer information om dessa aktiviteter kommer inom kort på hemsidan 

 

 

 
Johanna pratar ofta om hur viktigt det är att hitta extra dagar och träna, 

ta vara på alla lov och när man är ledig från skolan så att man kan ge allt under träning 
och gärna flera timmar/dag 
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Matchpoint – Lunch startar upp onsdagen den 2 mars. Först spelar vi tennis 1 timme mellan 

11:00-12:00 och sedan lunchar vi tillsammans i Olympiahallen. Denna lunchtennis riktar sig till 

företag som vid jämna mellanrum vill spela tennis under lunchen och nätverka med likasinnade. 

Finns intresse så kontaktar ni undertecknat. 

 

Matchpoint - Båstad. HTK vill redan nu uppmärksamma er på sommarens event i Båstad under 

damveckan. Likt 2015 kommer HTK att arrangera en VIP-dag tillsammans med alla som önskar 

vara med. Det blir clinic med proffsspelare, lunch med hemlig gäst, tennis i världsklass och 

mingel med de bästa under kvällen. Preliminärt datum är 19 juli. 

 

Naturligtvis finns det många olika sätt att vara med och bidra till både barn- och 

ungdomsverksamheten eller till vår elitverksamhet med Johanna Larsson och Dragos Madaras i 

spetsen. Vi söker er som vill synas i Olympiahallen, vara med på våra klubbkläder, huvudsponsor 

till vår unika och otroligt populära Dubbelcup. Vi skräddarsyr givetvis också efter era egna 

önskemål 

 

Har ni möjlighet och vill vara med och göra skillnad för HTKs alla barn, ungdomar och satsande 

seniorer önskar vi komma i kontakt med er. Givetvis ska ni känna att samarbetet är ömsesidigt 

och vi kan bland annat erbjuda clinics för er, er personal eller viktiga kunder tillsammans med 

våra spelare i Pro International Academy och HTKs tränarteam. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marcus Lindberg 

Klubbchef 

Helsingborgs TK 

marcus@htktennis.com 

0734-217221 
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