
 

  

 

 

 
 
Postadress/Besöksadress: Telefon:   E-post: 

Helsingborgs Tennisklubb 042-14 71 72 kansli@htktennis.com 

Filbornavägen 11 Fax:  Hemsida: 
252 76 Helsingborg 042-14 71 97  www.htktennis.com 

 Helsingborgs Tennisklubb 

JSM 12, 14 & 16 på GLTK 

 

Hej! 

En av årets stora höjdpunkter JSM 12, 14 och 16 närmar sig och HTK har som vanligt bevakning under 

tävlingen samt hjälper även till med inbollning. Spelplats är liksom tidigare GLTK mellan 2-12 april. 

Viktigt att alla har en dialog med sin ansvariga tränare gällande om tränaren rekommenderar att man ska 

spela JSM eller alternativt hitta annan tävling att spela under perioden.   

 

Här nedan följer preliminära startdatum för respektive klass.  

PS 12   7 april  PS 14 huvud  6 april 

FS 12   7 april  FS 14 huvud  4 april 

PD 12  6 april  PS 16 huvud  4 april 

FD 12  8 april  FS 16 huvud  4 april 

PS 14 kval  2 april  PD 14  5 april 

FS 14 kval  2 april  FD 14  4 april 

PS 16 kval  2 april  PD 16  3 april 

FS 16 kval  2 april  FD 16  4 april 

 

Tränare 

Ansvarig tränare på plats under turneringen kommer att vara Samuel Ekberg så det är han ni ska hålla 

kontakt med vad gäller inbollningar mm.  

 

Inbollning 

Vi kommer varje morgon att ha inbollning på GLTK i anslutning till första matchstart på dagen. Vi 

kommer utöver det att ha en inbollningstid på dagen som kommer att vara på Mölndals TK. Det är upp till 

er som spelare att ta kontakt med Samuel gällande inbollning.  

 

Boende 

Vad gäller boende under tävlingen har turneringen olika samarbeten och rekommenderade boenden. För att 

se vilka klicka på länken http://www.primesite.se/tentour/dl/files/6010/Junior%20SM%202015.pdf 

Samuel kommer att bo på Scandic Mölndal under hela tävlingen.  

 

JSM träning 

Vi kommer som en uppladdning inför tävlingen att ha JSM träning på Olympiahallen 30/3-2/4 samt även 

5/4 för alla i 12 års klasserna. Tränare under JSM träningen kommer merparten av passen att vara Samuel 

och Mattias. Vi vill självklart att alla som spelar JSM är med på träningen innan så att vi som ansvariga 

tränare verkligen får möjlighet att jobba med spelarna inför tävlingen.  

 

 Träningsschema publiceras på hemsidan 27 mars.  

 Kostnad för JSM träning och inbollning under tävling är 800 kr. 

 Träning under JSM träningen kommer att vara 2,5-3 timmar/dag.  

 Vill man enbart vara med på inbollning under tävling är det 100 kr/pass.  

 Anmälan mailas till samuel@htktennis.com senast 25 mars och där anger ni info om ni vill vara 

med på allt eller bara träning (inbollning) på plats.  

 

Observera att sista datum för anmälan till tävlingen är 12 mars och anmälan görs på Tentour.  
 

Vid frågor ta kontakt med ansvarig tränare. 

 

Med vänlig hälsning Tränarna 
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