HTKs Sommartennis – Nu med Padel
Information
Helsingborgs Tennisklubb välkomnar er till Sommartennis i tre delar, Starten, Intensiven och Spurten
och sommarens nyhet PADEL! HTK erbjuder 9 veckors träning utomhus på Pålsjös natursköna banor
från maj till augusti. Anläggningen finns på Romarens väg 1, vid regn spelar vi inne i Olympiahallen
Filbornavägen 11.
-Anmälan görs via formulär på vår hemsida www.htktennis.com Anmälan är bindande. Uppstår
förhinder betalas 50% av avgiften tillbaka om man meddelar detta skriftligt till fredrik@htktennis.com
senast en vecka innan första träningstillfället.
-Anmälan skall vara HTK tillhanda senast 10 dagar före första träningsdag. Därefter tar HTK emot
anmälan i mån av plats.
-Avgiften skall vara betald innan första träningsdag.
-Information om träning skickas ut till er veckan innan er träning.
-Frågor, kontakta Fredrik Forsander fredrik@htktennis.com

Starten v.21-23
Starten är en 3 veckors kurs där ni kan välja mellan 1-3 timmars träning/vecka. Träningstider onsdag
och fredag 15-20, lördag 10-15. Exakta tider skickas ut senast fredag v.20.
Priser för Starten
Ålder
MiniTennis 5-7år
BarnTennis 7-12år
UngdomsTennis 12-19år
SeniorTennis

1timme/vecka
250kr
375kr
425kr
475kr

2timmar/vecka

3timmar/vecka

675kr
765kr
855kr

900kr
1020kr
1140kr

Intensiven v.24-27
Under Intensiven kan ni välja att spela en eller flera veckor 1-3 timmar/dag.
Träningstider för Mini, Barn och Ungdomstennis 9-13. Seniortennis 17-20. Exakta tider skickas ut
onsdag innan varje träningsvecka via mail som ni angett i anmälan. OBS, v.24 genomförs träningen
eftermiddagar 15-19, ingen seniorträning denna vecka. Obs! v.25 är det träning söndag-torsdag då det
är midsommarafton på fredag.

Årets Nyhet! – Padel v25-27
Från och med denna sommaren kommer vi erbjuda barn, ungdomar och vuxna Padel med instruktör på
samma sätt som vi erbjuder tennis under Intensiven v 25-27. Träningstider för barn och ungdomar är
kl 9-13 och för vuxna kl 17-20. Exakta grupper och tider skickas ut samtidigt med tennistiderna
onsdag veckan innan den veckan ni ska träna. V 25 tränar vi söndag till torsdag på grund av
midsommarafton under fredagen.
Alla deltagare i Mini, Barn och Ungdom erhåller en sommartennis t-shirt.
Priser för intensiven och padel
Ålder
MiniTennis 5-7år
Barn 7-12år
Ungdom 12-19år
Senior

1timme/dag
400kr
625kr
700kr
800kr

2timmar/dag

3timmar/dag

1125kr
1260kr
1440kr

1500kr
1680kr
1920kr

(I avgiften för intensiven ingår medlemskap i HTK, Barn 200kr, Ungdom 250kr, Senior 450kr.)

Spurten v.32-33
Spurten är en 2 veckors kurs där ni kan välja mellan 1-3 timmars träning/vecka.
Träningstider måndag, onsdag och fredag 15-20. Exakta tider skickas ut senast onsdag v.31.
Priser för Spurten
Ålder
MiniTennis 5-7år
BarnTennis 7-12år
UngdomsTennis 12-19år
SeniorTennis

1timme/vecka
165kr
250kr
285kr
320kr

2timmar/vecka

3timmar/vecka

450kr
510kr
575kr

600kr
685kr
770kr

