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Allmänt 
Tränarna hälsar alla välkomna till en ny inomhustermin i Olympiahallen. På tränarsidan kommer 

det ske lite förändringar då Anders Påhlsson slutat och Samuel Ekberg kommer vara pappaledig 

torsdagar och fredagar. Per-Erik Granath är anställd på 70% HTK och 30% NIU. Ola Mårtensson 

täcker upp för Samuel på torsdagar och fredagar. Förändringar i ansvarsområdena har också 

skett och ni kan läsa mer om detta längre ner på sidan. 

 

HTK Tennis Academy består av över 100 spelare som ska placeras in i grupper 2-10 pass varje 

vecka. Tränarna har gjort ett enormt arbete för att göra det så bra som möjligt. Givetvis har 

inte alla fått sina viljor igenom när det gäller önskemål om dag och tid och skulle det vara någon 

dag som ni absolut inte löser så ber vi er återkomma på måndag. (Inga mail, telefonsamtal eller 

sms nu i helgen alltså) 

 

Organisation 
HTK har under flera år utvecklat sin verksamhet och vi försöker göra den bättre varje år. Under 

säsongen 2017/18 kommer vi att presentera Kids Academy där tävlingsintresserade barn 7-12 år 

spelar. I detta koncept kommer HTK fokusera mer på utbildning både för spelare och föräldrar. 

Det är viktigt för spelare att kunna mer än bara forehand och backhand och det är viktigt för 

föräldrar att förstå hur en idrottsklubb fungerar och vilken roll man har som förälder. Det har 

smugit sig in att några föräldrar tror att de kan diktera laguttagningar, ha synpunkter på att sitt 



 

       
 
 

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

Information Akademi HT17 

barn är alldeles för bra för just den gruppen eller tillrättavisa tränaren om spelarens teknik osv. 

Dessa saker sköter tränarna utan föräldrarnas inblandning. Tränarna har nämligen både 

erfarenhet och utbildning att sköta detta och tillsammans har tränarna tränat över 10.000 tals 

barn och ungdomar och har tillsammans över 100 års erfarenhet i att träna barn och ungdomar. 

Tro mig. Tränarna klarar detta  

 

När spelaren fyller 13 år går man över till Teen Academy där fokus kommer ligga på utveckling 

och behållandeskap. Här kommer klubben vara än mer lyhörd över vad ungdomarna egentligen vill. 

Vad önskas i träningen, läger, utbildning osv. Viktigt att vi formar en förening utifrån 

ungdomarnas villkor. Här hoppas vi att ni föräldrar vill vara med och hjälpa till så att våra 

ungdomar får göra mer än bara tennis. 

 

När spelaren fyller 19 år så har vi Senior Academy som riktar sig till vuxna som vill vara med och 

träna i en tävlingsinriktad miljö och möjligen delta i seriespel. 

 

Pro International Academy riktar sig till dig som satsar mot internationell tennis. Här kan du 

komma med från 13 år och uttagning av klubbens klubbledning sker inför varje termin. Läs mer 

om PIA via denna länk 

 

Höstens träning 
Träningen startar måndag 4/9 och avslutas fredag 22/12. Träningen kommer att ha uppehåll 

följande datum: 

 

23-24/9 Dubbelcupen 

30/10-3/11 Tretorn Open 

 

Hemmamatcher – Damernas Elitserie:   

8/11 mot Uppsala   

12/11 mot Fair Play, Malmö   

21/11 mot GLTK, Göteborg  

 

Kids Academy kommer få möjlighet att vara med som bollkallar och Teen Academy samt Pro 

International Academy kommer få möjlighet att vara linjedomare. Mer info kommer om någon 

månad. 

 

Fysträning 
Vi kommer under hösten att ta större ansvar för spelarnas fysträning genom att inkludera detta 

i våra vanliga träningspass samt köra separata fyspass på tisdagar kl 19-20 och torsdagar 18-19 

med start vecka 38. Dessa pass är för spelare 10 år och äldre, och innehållet kommer att 

anpassas efter spelarnas ålder och behov. Kostnad för en av dagarna är 300 kr och för båda 

dagarna 500 kr. Diskutera med ansvarig tränare om ni ska/bör vara med eller inte. 

 

För PIA kommer vi att inleda ett samarbete med Tor Sverrisson som är anlitad av bl.a. Johanna 

Larsson. Han kommer att hjälpa till med fystester och träningsupplägg. De första fystesterna 

http://htktennis.se/traning/pia/
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kommer genomföras onsdagen 6 september klockan 14.30-16.00 eller 16.00-18.00. 

 

 

Föräldramöte 
Kids Academy träffas 12 september kl 19:00-20:30 i Olympiahallens konferensrum. På agendan 

kommer bla att vara utbildning, långsiktig utveckling och föräldrarnas roll i en förening. 

 

Teen Academy träffas 11 september kl 20:00-20:45 i Olympiahallens konferensrum. På agendan 

kommer bla att vara behållandeskap och föräldrarnas roll i en förening 

 

Pro International Academy återkommer vi med dag och tid om. 

 

 

Ekonomi 
Träningsavgifterna kommer att mailas ut till er i början av september. Betalningsvillkoren är 10 

dagar och vi ber er respektera detta. Skulle ni missa inbetalningen så läggs en administrativ 

påminnelseavgift på med 125 kr. Denna relativt höga påminnelseavgift har vi pga att många tyvärr 

väljer att inte betala i tid. Påminnelsen kommer via post. 

 

Äventyr/Power 
Mer information om respektive äventyr kommer inom kort på hemsidan och anslagstavlan. Du kan 

också prata med din ansvarige tränare. 

 

Datum  Äventyr  För vilka? 

 

23-24 september Dubbelcupen  10-, 12- & 14-årsklass 

30 september  Kompisdubbel  Kids Academy  

8 oktober  SO Tour  Röd-, Orange-, Grön nivå 

20 oktober  Minitennisdisco Kids Academy 

27-29 oktober PIA Camp  10-16 år 

30 okt – 5 nov Tretorn Open  9 år och äldre 

18-19 november Tennis-hela-natten Barn & ungdomar 

26 november  SO Tour  Röd-, Orange-, Grön nivå  

15 december  Julavslutning  Alla 

 

 
Sök på Helsingborgs TK och ta del av den dagliga verksamheten, erbjudanden och äventyr. 
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Nyhet - Tengo Shop på oh! 
Välkomna till nya Tengo Shop på Olympiahallen. En komplett racketshop med över 15 års 

erfarenhet. HTKs medlemar erbjuds 15% på sortimentet och strängning. Tillhör du PIA så 

erhåller ni 40% på strängning fram till nyår. Fr o m nu så beställer ni också era klubbkläder via 

Tengo. 

Tränarna för HTK Tennis Academy 

 

   
Anna Nyman  Joel Helmersson Samuel Ekberg 

anna@htktennis.com joel@htktennis.com samuel@htktennis.com 

072–5611900 0762-777088 0734-217223 

Kids Academy Kids Academy Kids Academy 

  Teen Academy PIA Nordic 

  Senior Academy 

     
   

Per-Erik Granath   Mattias Arvidsson Marcus Lindberg 

perra@htktennis.com   h_a_mattias@hotmail.com marcus@htktennis.com 

0733-200854   0734-217223 0734-217221 

PIA    PIA  Klubbchef 

Tennisgymnasiet 
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SO Tour Domarschema HT17 
 

8 oktober 08.30-11.00  26 november 08.30-11.00 

Oliver Ljunggren Disa Levinsson Olsson 

Gustav Schnoor Linea Bajraliu 

Fredrik Schnoor Leonie Franzén 

Oskar Turesson Anna Schmidt 

Felix Magnusson Emma Fanzini 

William Ljunggren Esther Magnusson 

Stefan Rasic Ylva Thuresson 

Alfred Arnelin Frida Krondell 

Wilmer Dyrlev Albert Widell 

Victor Gallician Jonah Billing 

Nils Leveau Walter Mannheimer 

Charlie Rosenkvist Hallin Linus Andersson 

Olle Jakobsson Lukas Andersson 

  

8 oktober 10.30-13.00  26 november 10.30-13.00  

Hedda Sjökvist Maja Eriksson 

Amalia Bengtsson Simon Orensztajn 

Agnes Rosenlöf Anton Krondell 

Viktor Hinsell Emilia Åkesson 

Melker Tidstrand Stella Billing 

Hugo Stålhammar Alice Widell 

Filip Christoffersson Alexander Wessman 

Oskar Bengtsson Hugo Magnusson 

Axel Andersson Hugo Sundberg Ekdahl 

 

Vi fortsätter denna termin med domarschema för SO-touren där maxispelare och äldre kommer 

vara domare en gång/termin. Äldre spelare hjälper sina yngre kompisar i midi-klassen att hålla 

koll på räkningen lika som maxi-klassen i sin tur får hjälp av äldre kompisar och så vidare...  

 

Vi har även detta år lagt SO-touren där midi spelar först följt av maxi så att maxispelarna som 

dömer midi kan och ska stanna kvar och spela direkt efter. 

 

Kan man inte den tid och dag man fått så ansvarar man själv att ta kontakt och byta tid med 

spelare på annan dag/tid. Om man bytt tid så ett sms och meddela Anna på 072-5611900. 
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Matchträning fredagar 
Under 8 fredagar i höst kommer vi att köra matchträning för spelare i Kids 

Academy (2005-2010). Vi har delat in alla spelare i två grupper som kommer att 

spela fyra gånger vardera. Vi kommer under hösten att satsa på att få med 

föräldrar och veteraner på några av dessa träningar. 

 

Grupp 1: 8 september, 22 september, 27 oktober, 17 november 

 

Grupp 2: 15 september, 6 oktober, 10 november, 24 november 

 

Grupp 1 Grupp 2 

Victoria Lacki Gustav Schnoor 

Viktor Schnoor Nils Leveau 

Malte Lilja Linus Andersson 

Daniel Cegar Disa Levinsson Olsson 

Hedvig Turesson Stefan Rasic 

Dante Levinsson Olsson Felix Magnusson 

Anabelle Teikari William Ljunggren 

Anna Gallician Linea Bajraliu 

Axel Borgquist Leonie Franzén 

Christopher Berg Anna Schmidt 

Ella Frölander Emma Fanzini 

Elias Folkesson Oskar Turesson 

Elma Misanovic Alfred Arnelin 

Hampus Alm Victor Gallician 

Mathias Rosenblad Wilmer Dyrlev 

Medha Sridhar Lukas Andersson 

Moa Palmkvist Oskar Bengtsson 

Adam Sundler Oliver Ljunggren 

Hugo Andersson Albert Widell 

Greta Löfling  Esther Magnusson 

Leonora Sjödin Jonah Billing 

Nils Andersson Fredrik Schnoor 

 Filip Christoffersson 

 Ylva Thuresson 

 Charlie Rosenkvist Hallin 

 Olle Jakobsson 

 Walter Mannheimer 

 Frida Krondell 

 


