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Allmänt 
 

Denna info gäller för spelare i Kids- Teen- och Senior Academy 

 

Hoppas ni haft en bra jul och nyår och att ni nu är taggade inför vårterminen. Bra för er att veta 

är att på tränarsidan kommer Samuel Ekberg fortsatt att vara pappaledig torsdagar och 

fredagar, Per-Erik Granath går ifrån 30% till 40% anställning på vårt tennisgymnasie (NIU) och 

Mattias Arvidsson kommer från 1 januari anställas 20% på Fed Cup och landslagsaktiviteter. 

Anna Nyman och Joel Helmersson är anställda på 100% medan Marcus Lindberg täcker upp 10-12 

tim på banan för Samuel Ekberg pappaledighet. Två erfarna herrar i Ernst Larsson och Lars 

Anders Wahlgren är ytterligare två tränare som kommer träna era barn under vårterminen och 

vi kommer även få se rookien Albin Franzén några timmar i veckan. 

 

HTK Tennis Academy består av över 100 spelare där den yngste är född 2010 och den äldste är 

född 1972. Alla dessa ska placeras in 2-10 pass/vecka så ni förstår att det är ett pussel att 

lägga för tränarna. Inför vårterminen har vissa förändringar gjorts i schemat och det kan 

tillkomma fler under terminens gång. Med tanke på den stora volymen spelare och att ni ska spela 

många pass varje vecka kan inte alla få sina viljor igenom. Skulle det vara någon dag som ni 

absolut inte löser så ber vi er att återkomma till er ansvarige tränare. 
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Vårens träning 

 
• Träningen startar måndag 8/1 

• Träningen avslutas fredag 27/4. 

• Träningen kommer att ha uppehåll följande datum: 

o 19-23/2 Sportlov (Håll utkik efter eventuell extraträning) 

o 26/3-2/4 Påsklov (Håll utkik efter eventuell extraträning) 

 

Fysträning 
 

• Vissa dagar kommer fysträningen integreras med tennispasset 

• Tisdagar 18:00-19:00 är ett pass i gymmet med Mattias Arvidsson. Förutsättning för att 

vara med är att man har ett gymkort. Kostnad 500 kr/termin (Ingår i träningsavgiften 

för alla PIA-spelare) 

• Kids Tennis Academy fystränar torsdagar kl 18:00-19:00 på bana 7 (Ingår i 

träningsavgiften) Joel blir glad om ALLA dyker upp 😊 

 

 

Äventyr/Powerdagar 

 
Mer information om respektive äventyr/Powerdagar kommer inom kort på hemsidan och 

anslagstavlan. Du kan också prata med din ansvarige tränare. 

 

Datum  Äventyr   För vilka? 

19-21/1  Varbergs Knattecup  Kids Academy 

3-4/3  Melodifestivalläger  Kids Academy 

9-11/3, 16-18/3 Skåne & Hallandsmästerskapen Kids, Teen, PIA 

29/3-8/4  Junior SM 14,16  Teen, PIA 

15/4  SO Tour Helsingborg  Kids Academy 

 

 

Ekonomi 
 

• Inom kort kommer en faktura till er via den mail ni angett vid anmälan i höstas. Skulle det 

skett förändringar eller om ni är osäkra på vilken mail ni angett ber vi er höra av er till 

kansliet så att rätt mailadress läggs in. Fakturan ska givetvis vara betald senast denna 

månad. Till er som inte respekterar förfallodatumet kommer vi efter den 28/1 skicka ut 

en påminnelse per post. Önskar någon delbetala avgiften hör ni av er till kansliet. 

• Ert medlemskap faktureras också i samband med träningsavgiften. Önskar ni göra 

förändringar i ert medlemskap kontaktar ni HTKs kansli så hjälper Marcus er. Läs mer om 

ert medlemskap här och vilka fördelar som finns som 1913-medlem och familjemedlem. 

 

 

http://media.htktennis.se/2014/10/Medlem-HTK-1.pdf
http://media.htktennis.se/2014/10/Medlem-HTK-1.pdf


 

       
 
 

 
 
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 VT18 

Nyhet - Tengo Shop på oh! 

 
• Hoppas att alla ni HTKare nu har hittat in till Tengo och numera gör era inköp där. Ni 

visste väl att om ni handlar hos Tengo gynnar ni också HTK? Dessutom har ni ju 15% 

rabatt och är ni spelare i PIA har ni ännu mer fördelar. 

• Önskar ni beställa HTKs klubbkläder görs detta före 31 januari. Beställning gör ni på lista 

inne på Tengo Oh! 

 

 

Sociala medier 

 
• Om ni inte redan följer oss på sociala medier så rekommenderar vi att ni går in och gillar 

oss. Vi lägger upp mycket info om vår verksamhet, föräldratips, träningstips och mycket 

annat roligt. 

 
 

 

Samarbete och sponsring 

 
Har ni kontakter eller om ni själva genom ert företag har möjlighet att hjälpa er föringen i 

arbetet för en attraktiv och aktiv klubb? 

 

Det kan vara allt ifrån bättre avtal gällande telefonabonnemang, inköp av datorer eller kopiator. 

Billigare toner eller inköp av övrig kontorsutrustning. Priser till lotterier eller avslutningar. Det 

kan också vara att ert företag vill synas på våra klubbkläder, sommartennis T-shirt eller få upp 

en skylt i hallen. Finns det möjlighet att familjen tecknar sig som 1913-medlem är vi tacksamma 

och kanske kan ni få ert företag att bjuda på ett medlemskap? 

 
För mer information så kontaktar ni Marcus Lindberg (Klubbchef) 
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Tränarna för HTK Tennis Academy 

 

   
Anna Nyman  Joel Helmersson Samuel Ekberg 

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

072–5611900 0762-777088 0734-217224 

Kids Tennis Academy Kids Tennis Academy Kids Tennis Academy 

  Teen Tennis Academy PIA 

  Senior Tennis 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 

NIU 

 

 
 

mailto:anna@htktennis.com
mailto:joel@htktennis.com
mailto:samuel@htktennis.com
mailto:perra@htktennis.com
mailto:h_a_mattias@hotmail.com
mailto:marcus@htktennis.com
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Matchträning fredagar 

 
Under 10 fredagar i vår kommer vi att köra matchträning för spelare i Kids Academy 

(2005-2010). Vi hoppas på stort deltagande varje fredag. Vi har delat in alla spelare i 

två grupper som kommer att spela fem gånger vardera. Under våren kommer vi 

integrera er föräldrar i träningen och vi önskar att alla ni som har möjlighet att delta 

anmäler ert intresse till joel@htktennis.com.  

 

• Grupp 1: 19 januari, 9 februari, 16 februari, 23 mars, 6 april 

• Grupp 2: 12 januari, 26 januari, 2 mars, 13 april, 20 april 

 
Grupp 1 Grupp 2 

Victoria Lacki Linus Andersson 

Viktor Schnoor Nils Leveau 

Malte Lilja Gustav Schnoor 

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 

Hampus Alm Oskar Turesson 

Medha Sridhar Alfred Arnelin 

Moa Palmkvist Victor Gallician 

Adam Sundler Wilmer Dyrlev 

Hugo Andersson Lukas Andersson 

Greta Löfling  Oskar Bengtsson 

Leonora Sjödin Oliver Ljunggren 

 Albert Widell 

 Esther Magnusson 

 Jonah Billing 

 Fredrik Schnoor 

 Filip Christoffersson 

 Ylva Thuresson 

 Charlie Rosenkvist Hallin 

 Olle Jakobsson 

 Walter Mannheimer 

 Frida Krondell 

 

 

 

Mvh 

 

Tränarna i HTK 

mailto:joel@htktennis.com

