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Helsingborgs TK vill vara en klubb för alla tennisspelare. Både för er som vill prova på, spela en
gång i veckan, motionera, tävla lite grann, drömmer om att bli proffs, redan är proffs eller har
varit proffs. Vi vill också parallellt med tennisträning också erbjuda utbildning och kanske vill du
utbilda dig som bollkalle, domare, matchledare, tävlingsledare eller tränare?
Under några år har vi utvecklat en organisation bland tävlingsspelarna där ni som familj väljer
hur mycket ert barn ska spela i barnverksamheten ( 12 år). Naturligtvis i samråd med klubbens
tränare. I ungdomsverksamheten har vi ett brett urval där alla kan hitta en plats utifrån sin
satsning och kunskap inom sporten. Denna del kallar vi ”HTK Tennis Akademi”
Till hösten kommer vi också göra en större satsning på TräningsVerksamheten. Denna del
vänder sig till er som inte är så intresserade av tävling utan vill utvecklas och bli så bra som
möjligt utan just tävling. Fredrik Forsander kommer jobba med utvecklingen av denna
verksamhet på heltid från och med hösten och några nyheter kommer att presenteras inför
höstens kurser. Tex kommer TennisExpress för alla nybörjare och TennisCardio för er som vill få
upp pulsen i ett kombinerat tennis och fyspass. Prova på tennis och MultiSport Academy är också
några nyheter som dyker upp. Huvudsakliga tränare i TräningsVerksamheten är Fredrik
tillsammans med Joel Helmersson. Båda med stor erfarenhet på hur man skiljer på att träna
barn, ungdomar och seniorer.
Hösten är dock ännu inte här ännu så varför inte anmäla er till en vecka eller två i vår populära
Sommartennis vid natursköna Pålsjö Skog? Läs mer om sommartennis längre ner på sidan.
Följ oss på facebook och hjälp oss dela alla inlägg för större spridning på social medier
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Läs mer om vårt nätverks och samarbetsprogram på www.htktennis.com
Är du företagare och intresserad av att inleda ett samarbete och stötta HTK barn och
ungdomsverksamhet, representationslag eller vara med på Matchpoint och nätverka 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. Maila mig
eller ring så kommer vi fram till en bra deal som gynnar oss båda.
marcus@htktennis.com , 0734-217221

Matchpoint - Lunch
Olympiahallen

Träffarna äger rum under onsdagar kl 10:40:15-12 i Olympiahallen. Vi
börjar med en timme tennis för att sedan avnjuta en lunch tillsammans.

Följande ingår:
- Plats för företagsskylt
- Upp till 4 personer/företag är välkomna
- Klubbens tränare är med och spelar samt HTKs elitspelare vid ca 50 % av gångerna
- 12 träffar/år (Speldatum sätts vid starten i september)
- Lunch
Kostnad: 9.750 kr/år

Vi siktar mot att 8 företag är med redan vid starten i september. Är ni ett av dem?

Kort om HTK

HTK som firade 100 år 2013 är idag en klubb för alla. Nybörjare, motionär, tävlingsspelare och
proffs. Alla ska kunna spela på sina villkor utifrån våra riktlinjer. Helsingborgs TK har drygt 800
medlemar och cirka 600 av dessa deltar i kursverksamhet på något sätt. Vår barn och
ungdomsverksamhet är uppdelat i tävling och träning där barnen själva väljer inriktning. Våra Alag spelar i högsta serierna både utomhus och inomhus. Damlaget med världsstjärnor som
Johanna Larsson och Sofia Arvidsson i spetsen har varit dominerande under de senaste 10 åren.
Förutom våra representationslag har vi ett starkt gäng veteraner som tävlar regelbundet både
nationellt och internationell. Våra tränare har stor erfarenhet och är välutbildade. Mattias
Arvidsson som ansvarar för Pro International Academy är dessutom Johanna Larssons personlige
tränare. Fredrik Forsander som kommer ifrån egna led kommer att utveckla och driva vår
Träningsverksamhet under hösten. Calle Bergman, Samuel Ekberg och Joel Helmersson lever
tennis och har en god pedagogik och kunskap när de lär ut. Jag själv är aktiv inom barnträningen.
Tillsammans utgör vi stommen i HTKs tränarteam.
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Collector Swedish Open
Matchpoint – Båstad

Helsingborgs TK bjuder in sina samarbetspartners och andra tennisintresserade till en
upplevelsedag i samband med Collector Swedish Open. Världsettan Serena Williams finns med i
startfältet liksom HTKs Sverigeetta Johanna Larsson. Får vi hoppas på en favorit i repris från
2013 då de båda mötes i final? Läs mer i bilaga.

Pålsjö Ladies 21-28 juni
HTK är arrangör av den näst största damtävlingen i Sverige. En §25.000 tävling som kommer att
spelas på Pålsjös underbara utomhusbanor. I startfältet finns bla HTKs stjärna Sofia Arvidsson.
HTK har också två WC till kvalet så visar några av HTKs övriga damer framfötterna kan de på
detta sätt vara med i tävlingen. Välkomna att titta på bra tennis där de högst rankade
tjejerna/damerna ligger strax över 100-strecket i världen. Matcherna startar 11:15 och håller på
en bit in på kvällen. Fri Entré, Välkomna!

Under denna veckan kommer vi också ha en aktivitet för tjejer 11-15 år i HTK Tennis Akademi.
De kommer att få vara med och se och lära av proffsen, hjälpa till i organisationen, träna och
spela matcher under utvalda dagar under veckan. För mer info kontaktar ni Samuel Ekberg
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Kommande aktiviteter – Mer info finns på HTKs hemsida
S O M M A R T E N N I S

Årets sommartennis genomförs i år under veckorna 25-29 samt 32-34. Sommar-tennisen 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. Läs mer i bilagor

Sommaren är en period där man verkligen har möjlighet att kunna leva som ett proffs och kunna
både träna och tävla mycket och därför kommer vi i Helsingborgs Tennisklubb att upprepa
fjolårets mycket lyckade projekt med HTK-bussen.
Vi kommer att ha kombinerade tränings- och tävlingsveckor under tre veckor i sommar där vi
kommer att ha tränare på plats på tävling där alla åker tillsammans med tränare i minibuss samt
parallellt bedriva träning på hemmaplan på Pålsjö. Läs mer i bilaga

Matchledarekurs 1 juli i Ängelholm kl 15-20:30
HTK tillsammans med Ängelholms TK kommer att arrangera en matchledarekurs. Detta är något
som är väldigt nyttigt att gå även om man inte ska vara matchledare. Har du möjlighet så tycker
vi det är bra för er. Kursen är från 15 år. Läs mer i bilaga
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Tävlingen ni inte får missa. HTK arrangerar två större tävlingar för klubbens tävlingsspelare.
Hoppas att ni har planerat för tävlingen som går i slutet av juli och en bit in i Augusti. I år satsar
vi också lite extra på er veteraner. Många kommer nu få värdefulla och bra matcher inför SM.
Förra året så spelade hela 300 spelare turneringen och vi hoppas med er hjälp kunna bli fler i år.
Vänligen sprid information om vår trevliga tävling. För att tävlingen ska gå att genomföra
behöver vi hjälp av 1-2 matchledare varje dag. Vi hoppas på att ni hjälper till med detta. HTK
kommer inom kort höra av sig när just ni kommer hjälpa till. Vi söker också dig som vill vara
domare under 10- och 11 års klasserna. Ni kommer erhålla 40 kr/match och speltiden för en
match varierar mellan 30-60 min. Maila kansliet på kansli@htktennis.com om intresse finns.

HTK:s ELIT-camp 23-26/10
Vi bjuder in dig som är mellan 11-20 år till ett intensivt läger som ger dig en unik chans att träna
som ett proffs under fyra dagar. Du får vistas i samma miljö som Johanna Larsson, Sofia
Arvidsson, Dragos Madaras och övriga Elitsspelare ifrån HTK gör.
HTK:s Elitansvarige och Johanna Larssons tränare Mattias Arvidsson med erfarenhet från
touren, Fed Cup och landslagssamlingar.
Samuel Ekberg med erfarenhet ifrån Tennisgymnasiet Kramfors, landslagssamlingar och en av
Elittränare i HTK.
Calle Bergman fd elitspelare på landslagnivå, ansvarig för HTKs NIU och en av Elittränarna i
HTK. Läs mer i bilaga

Med vänlig hälsning
Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK
marcus@htktennis.com
0734-217221

PS! Glöm inte att gilla oss på facebook
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