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Nyhetsbrev nr 5 - 2015 
 

TACK ALLA NI SOM ÄR MED OCH STÖTTAR 

 

I detta nyhetsbrev vill jag framföra ett stort tack till alla er medlemmar och tennisföräldrar 

som är med och jobbar ideellt i vår förening. Det är viktigt att alla som har möjlighet att bidra 

med sin tid är med och bidrar så att HTK kan ha många aktiviteter med hög kvalité för klubbens 

barn och ungdomar. Jag tänker på aktiviteter som: Seriespel, Dubbelcupen, Beach House 

Öresundsveckan, Tretorn Open, If So Tour, Elitserien, Hemmaläger, Försommarläger, 

Tävlingsresa Hässleholm, Fysträningar, Minitennistävlingar osv 

Tillsammans kan vi stolt säga att vi är en av de aktivaste tennisklubbarna i Sverige. 
T

 
Två av HTKs cirka 60 funktionärer under årets dubbelcup som drog över 200 deltagare 
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Samhällsansvar 
 

HTK jobbar med att ta ett ansvar i samhället och flera projekt är redan igång. HTK har 

samarbete med tre skolor där eleverna får möjlighet att spela tennis under skoltid. Sally Bauer 

skolan, Peter Sven Skolan och Filborna Gymnasiet. Dessutom bjuder vi årligen in alla skolor i 

Helsingborg som får prova på tennis gratis. Sammantaget har vi över 1.000 elever som får prova 

på tennis under året. Ett annat projekt går ut på att locka fler tjejer till idrotten och då 

förhoppningsvis tennis. Detta projekt startar upp senare i höst. Ett tredje projekt är att öka 

spontantennisen i Helsingborg. I somras kunde man se HTK vid Gröningen där barn och ungdomar 

fick prova på att spela. Nu i Oktober kommer vi finnas i Närlunda under en heldag och planer 

inför nästa år är redan igång då vi ska närma oss Helsingborgarna på plats i närområdet. Nu 

under hösten erbjuder HTK ungdomar 13-19 år att komma till oss och spela gratis utan 

föranmälan på utvalda lördagar. 

 

 
Klicka på bilden för att läsa om spontantennis i Olympiahallen 

 

 

Till er företagare.. 
 

..som också är med och gör skillnad vill jag framföra ett minst lika stort tack till. HTK har flera 

samarbetspartners som är med och bidrar på alla sätt och vis. Allt ifrån flygresor, bussresor, 

hotellnätter, priser till tävlingar och lotterier, annonser i vårt Elitserieprogram, Matchpoint 

Båstad, Matchpoint Lunch, Klubbkläder, Elitserieoverall, Skyltsponsorer i Olympiahallen osv. 

 

 

http://htktennis.se/2015/10/07/drop-in-for-ungdomar-under-hosten/
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I somras drillades några av våra samarbetspartners av Jocke Nyström, Simon Aspelin och Micke 

Pernfors under Swedish Open 

 

Många kan dock bli fler. HTKs jobb på att bli en av Sveriges absolut bästa 

tennisklubbar för hela familjen fortsätter och då behöver vi er hjälp. 
 

HTK är en klubb för hela familjen. Bland våra ca 900 medlemmar har vi spelare i alla åldrar och 

på alla nivåer. HTK tycker det är viktigt att vara till för hela familjer och alla nivåer av spelare. 

Vi vill bygga människor och ge dem ett val att spela tennis på den nivå som de själva önskar. HTK 

skiljer på barn-, ungdoms- och senioridrott och vi följer dokumentet ”Idrotten vill” som 

rekommenderas av Riksidrottsförbundet (RF). HTK är idag en mycket bred klubb där vi försöker 

tillgodose allas behov. I vår barn- och ungdomsverksamhet väljer eleverna själva om de vill 

tillhöra tävlingsgrupper eller inte. Alla får plats. Viktigt också att poängtera att vi uppmuntrar 

till variation i träning där flera idrotter ska ingå. I HTK får barn och ungdomar själva välja 

träningsallternativ och träningsmängd. Vi tror inte på att elitsatsa för tidigt utan bygga för 

framtiden. Vi har sedan en tid tillbaka satsat mer på barnverksamheten för att de ska få en 

bättre utbildning och bättre start i livet och i tennis. 
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Vi tror att ni kan stärka attityden i ert varumärke tillsammans med HTK. 

- HTK tar idag stort ansvar i samhället och deltar i flera projekt som riktar sig till barn 

och ungdomar 

- HTK är idag en bredare klubb där vi jobbar mer att stärka människor. Tex har vi lagt om 

vår barnverksamhet där vi fokuserar mycket på en allround fysik för hela livet framför 

att träna tennisspecifikt. Detta leder till starkare individer som känner att de klarar av 

fler uppgifter.  

- HTK är inte bara en breddklubb utan samtidigt stöttar vi de som har drömmar om den 

stora scenen där bla Johanna Larsson redan finns. 

Vi kan exponera ert varumärke/budskap till våra medlemmar 

- Ni når våra 900 medlemar, familjerna och övriga tennisintresserade genom mailutskick 

- Ni har möjlighet att annonsera i detta nyhetsbrev, hemsidan eller via Facebook 

- Exponering på våra klubbkläder och elitserieoveraller 

- Skyltsponsor i Olympiahallen med 7.000 unika besökare varje vecka 

Vi ser till att ni har lite roligt och bjuder in till flera nätverksträffar 

- Event i Båstad under Swedish Open Damveckan 

- Event under Pålsjö Ladies, en 25.000 dollars damtävling på Pålsjö 

- Event under Elitserien där både damlag och herrlag spelar 

- Matchpoint – Lunch. Flygstolen, Företagarna, Gärde Wesslau, Kullaflyg och Beach House 

är idag med. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Matchpoint - Lunch 
 
Olympiahallen Träffarna äger rum under onsdagar kl 10:40:15-12 i Olympiahallen. Vi 

börjar med en timme tennis för att sedan avnjuta en lunch tillsammans. 
 
Följande ingår: 

- Plats för företagsskylt 
- Upp till 4 personer/företag är välkomna 
- Klubbens tränare är med och spelar samt HTKs elitspelare vid ca 50 % av gångerna 
- 12 träffar/år (Speldatum sätts vid starten i september) 
- Lunch 

 
Kostnad: 9.750 kr/år 
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Klubbkläder 

 

Klubboverall: 

Pris: 1 099 kronor 

Medlemspris: 899 kronor 

Matchtröja/linne: 

Pris: 349 kronor 

Medlemspris: 319 kronor 

Klubbkläderna kan köpas i Olympiahallens shop. 

Kan ert företag eller känner ni någon som har möjlighet att bidra 

till att HTK blir en av Sveriges absolut bästa klubbar för hela 

familjen? Tveka då inte att höra av er till mig, Marcus Lindberg 

marcus@htktennis.com eller 0734-2172121. Aktuellt just nu är 

samarbete under årets Elitserie och Matchpoint – Lunch. Ni kan 

läsa mer om detta i bifogat. 

mailto:marcus@htktennis.com
http://media.htktennis.se/2014/10/rodbla-e1412976146311.png
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Så mycket mer än Helsingborgs största Rackethall….. 

Olympiahallen byggdes 1981 och drivs i Stiftelseform. I styrelsen ingår representanter för 

Helsingborgs stad, Helsingborgs Tennisklubb och Helsingborgs Badmintonklubb. Eventuell vinst 

återinvesteras i anläggningen samt går tillbaka till HTK/HBK som ett Marknadsförings-

bidrag. Stiftelsen Olympiahallen är en egen organisation som marknadsmässigt måste få sin 

verksamhet att gå runt, utan bidrag och stöd från Helsingborgs stad eller Riksidrotts Förbundet.  

Bokning av speltider: 

Bokning av speltider gör ni via www.olympiahallen.com 

Här har ni möjlighet att boka löstider 10 dagar fram. Betalning sker, via Payson, med betalkort.  

Ni har möjlighet att genom köp av speltimmar för 1000 kr få 100 kr extra. Pengarna sätts då in 

på ert ”spelkonto” där ni automatiskt erhåller 1100 kr.  

Genom medlemskap i någon av HTK/HBK erhåller ni reducerade priser på hallens tim. 

Abonnemang bokas via receptionen. Ni bokar då upp samma tid och bana under hela säsongen- till 

ett något reducerat pris. Får ni förhinder kan ni lägga ut timman till försäljning (göres via 

receptionen), om timman bokas av annan person går 50% av timpriset in på ert ”spelkonto”. 

Av och till kommer Kampanjer på speltider att förekomma!!! 

Just nu pågår en kampanj för HTK/HBK-juniorer som spelar för 50% reducerat pris Fredag-

Söndag!!! 

 

 

http://www.olympiahallen.com/


 

       

 

 
 
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 

Shop 

Olympiahallen driver hallens shop med följande mål: 

–Ha en bra service för våra besökare 

-Bra medlems priser på  racket/bollar och strängning 

-Medlemmar i HTK /HBK erhåller 20 % på nästan hela sortimentet 

-Racketmodellerna från Head, Babolat, Yonex, Prince 

 -Shopen kommer vara ”sporadiskt ”bemannad med tyngdpunkt mellan kl. 17.00 - 19.00. 

-Vissa HTK  tränare har möjlighet låna ut racket till sina elever under deras träning 

Tobias Mellgren ansvarar för shopen. Har ni önskemål eller synpunkter når ni honom via mail: 

tobias@olympiahallen.se 

 

Cafeterian  

Olympiahallen driver Cafeterian med målet att ha en service för sina besökare, bra priser och 

ett utbud som passar idrottsutövare i alla åldrar. Dagens lunch mellan kl. 11.30 - 13.30 

Husmanskost till priset av 70 kr inkl. måltidsdryck och kaffe. 

Menyn ser ni på hallens hemsida 2 veckor fram. 

 

 

Återigen tack alla som är med och gör skillnad. 

Marcus Lindberg 

Klubbchef 

Helsingborgs TK 

mailto:tobias@olympiahallen.se

