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HTK hade sitt årliga årsmöte den 1 mars där flera förändringar i styrelsen skedde. HTK tackar
Anna-Karin Svensson, Annelie Wenner och Bengt Göran Andersson som efter önskemål lämnar
styrelsen. HTK tackar så mycket för gott arbete och välkomnar samtidigt Mari Andersson,
Marcus Carlsson och Linda Torle. I Mari får HTK en gedigen tenniskunskap med meriter ifrån
collagespel och landslagspel. Mari jobbar just nu på Båstads Riksidrottsgymnasie och får på så
sätt input ifrån hela världen. Marcus Carlsson har varit medlem i HTK sedan födseln och tränar
fortfarande med klubben. Privat jobbar han på IKEA och sitter också med i Laholms
Tennisklubbs styrelse. Marcus är också en duktig tränare när han hinner med. Linda jobbar heltid
med sina barn som tränar flitigt i klubben. Hon syns ofta på hallen när hon inte skjutsar barnen
mellan alla aktiviteter och tävlingar.
I övrigt var det ett odramatiskt årsmöte och ni kan läsa både verksamhetsberättelse,
årsredovisning och protokoll på www.htktennis.com

Bilden är en direktlänk till info kring årsmötet
Postadress/Besöksadress:
Helsingborgs Tennisklubb
Filbornavägen 11
252 76 Helsingborg

Telefon:
042-14 71 72

E-post:
kansli@htktennis.com
Hemsida:
www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb
www.htktennis.com

HTKs nätverksträff i samband med Fed Cup var lyckad där deltagarna bla fick lyssna på Kajsa
Bergkvist och avnjuta en god lunch innan det var dags för Sverige-Schweiz.
HTKs andra träff äger rum på Hotel Duxiana torsdagen den 16 april kl 07:40:15. Där kommer vi
informera om HTKs verksamhet och vilka event ni kan vara med på under året med gemensamma
nämnaren tennis. Bla har HTK ett event under Swedish Open med våra stjärnor Johanna Larsson
och Sofia Arvidsson och inte minst världsettan Serena Williams. I samband med träffen bjuder
HTK deltagarna på frukost där ni kan mingla och bestämma en tennistid med varandra.
Är du intresserad av att komma på nätverksträffen 16 april kontaktar du klubbchef Marcus
Lindberg på marcus@htktennis.com.
Läs mer om vårt nätverks och samarbetsprogram i bilaga eller på www.htktennis.com
Är du företagare och intresserad av att stötta HTK så tveka inte att höra av er. HTK är
intresserade av att hitta ett samarbete som gynnar båda parter och vi erbjuder tex att spela
tennis med er, era anställda eller era kunder som är på besök.
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Under påsken 30 mars – 6 april är det uppehåll i träningen. Dock har ni chansen att spela lite mer
tennis än vanligt. HTK komer då frioställa sina timmar så att ni kan boka dessa. Att öka dosen de
veckor när man verkligen har chansen ger en liten kick i sin tennis och man märker av sina
framsteg som man kan ta med sig framåt. Ett sätt att spela lite mer är att delta i HTKs
Sportfritids.

Klicka på bilden för mer information

From torsdagen den 2 april kl 11.00 tom söndagen den 19 april har kansliet stängt.
Önskar ni komma i kontakt med oss går det bra att nå oss via vår e-post kansli@htktennis.com

1 mars till 2 augusti är Calle Bergman pappaledig. Det innebär lite förändringar för vissa grupper.
Marcus Lindberg, Fredrik Forsander och Adrian Pripic tar över de flesta timmarna. En bra
lösning då de kan spelarna sedan tidigare. Joel Helmersson tar över Marcus timmar på torsdagar
vilket också är bra då Joel tränar eller har tränat alla där tidigare. HTK önskar Calle en trevlig
vår och sommar och hoppas på att han kommer in med nya krafter efter sommaren.
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Kommande aktiviteter – Mer info finns/kommer på HTKs hemsida
Sportfritids - Under påsklovet första dagar, måndag till onsdag anordnar HTK ett Sportfritids
på Olympiahallen. Klockan 8-12 under dessa dagar får alla 7-12 år möjlighet att förutom att spela
en massa tennis även testa på andra sporter och bollekar. Det finns ett fåtal platser kvar så är
ni intresserade så anmäl er snarast till fredrik_forsander@hotmail.com.
Fysläger - 24-26/4 kommer vi att ha ett fysläger i Vinslöv utanför Hässleholm. Lägret vänder sig
till alla spelare i Akademi Gul födda 03 och äldre, Blå och Pia. På hemsidan finns fullständig
information kring aktiviteten. Under lägret kommer ni få lära er att fysträna på ett korrekt sätt
för er ålder och varför man behöver detta för framtiden. Ni kommer också få lära er varför man
ska värma upp. Finns det fler anledningar än att bli varm och att det motverkar skador?
Försommarläger - 30/4-3/5 kommer vi att ha ett försommarläger på grus på Pålsjö. Lägret
vänder sig till alla spelare i HTK Tennis Akademi samt även vuxna motionärer. HTK Tennis
Akademi tränar 30/4-2/5 och vuxna motionärer 2-3/5. Träningsmängd för juniorer blir cirka 8
timmar och för vuxna cirka 6 timmar. Ta nu chansen alla att anmäl er till detta läger via formulär
på hemsidan.
Sommartennis - Årets sommartennis genomförs i år under veckorna 25-29 samt 32-34. Sommartennisen spelas liksom tidigare år på den underbara anläggningen i Pålsjö skog, med undantag
vecka 26 då vi kör i Hittarp istället. Nytt för i år är även att alla mellan 7 och 18 år kommer att
kunna välja att spela halv eller heldag om de så önskar. Anmälan inom kort via hemsidan.
Dubbelblixt för vuxna - Vårens andra Dubbelblixt spelas lördagen 18 april. Vi kommer
traditionsenligt att spela en massa kortare matcher på tid där vi byter med- och motspelare
efter varje match. Kvällen avslutas med prisutdelning och middag. Anmälan till
fredrik_forsander@hotmail.com
IF SO Tour - En IF SO Tour-tävling återstår i vår och det är en miditävling söndagen 19 april.
Tävlingen är öppen för alla födda 06-07. Anmälan görs antingen via mail till kansli@htktennis.com
eller på hemsidan www.htktennis.com.
Kompisens vecka - Under vecka 17 kommer alla som är med i vår familje-, mini-, midi- eller
maxiträning att få ta med en kompis som också får testa på att spela tennis. Detta gäller under
alla dessa pass måndag-söndag under vecka 17. Glöm nu inte att ta med en kompis som då kan
upptäcka hur fantastiskt roligt det är att spela tennis.
Med vänlig hälsning
Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK
marcus@htktennis.com
0734-217221
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