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Nyhetsbrev nr 4 - 2015 
 

 
 

Det har väl inte undgått någon att HTK numera har en färsk WTA-segrarinna i klubben? Johanna 
Larsson gjorde återigen succé i Båstad och denna gång fick hon med sig båda titlarna hem till 
Helsingborgs TK. Team Mattias Arvidsson och Johanna Larsson fortsätter sin vandring mot 

yttersta världseliten och Johanna rankas nu som en av världens 50 bästa damspelare. 
 

Man kan inte annat än tycka att det är fantastiskt att ha både Mattias som tränare och Johanna 
som spelare i klubben som kan dela med sig av all den kunskap de tar med sig från sina träningar 

och resor runt om i världen. Väldigt nyttigt för våra övriga tränare inklusive mig själv och 
framför allt för våra andra spelare i klubben. 

 
Men att bli en världsspelare är bara något många av oss kan drömma om och som tur är har HTK 

en verksamhet för hela familjen. Till hösten vill jag slå ett extra slag för vår 
TräningsVerksamhet med Fredrik Forsander och Joel Helmersson i spetsen. Vi har också hittat 

rätt med Janne Doverhem på de lite äldre kursdeltagarna i Seniortennis. I år spetsar vi också till 
det med Ramlösas huvudtränare Fredrik Widell. Dessa fyra herrar utgör stommen bland tränarna 

i TräningsVerksamheten och tillsammans med de något yngre tränarna har vi en bra mix som 
kommer göra det både roligt, utvecklande och stimulerande för er under hösten. 

Anmälan gör ni via vår hemsida www.htktennis.com 
 

 
Måndagen den 17 augusti är sista dagen för att anmäla sig till höstens kurser. Kom gärna ner och 

prova på Öppet hus under söndagen den 16 augusti och upptäck hur roligt tennis är. 
Hela familjen är välkomna 
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Tävlingen avslutat för denna gång som lockade nästan 300 spelare och först och främst vill vi 
tacka Beach House för de fina priserna. HTK tackar också alla domare och funktionärer som 

hjälpt till under veckan. Resultat från veckan finner du på www.tentour.se 
 

 
Läs mer om vårt nätverks och samarbetsprogram på www.htktennis.com 

 
Är ni intresserad av att inleda ett samarbete och stötta HTKs barn och ungdomsverksamhet, 

representationslag eller vara med och nätverka på våra olika Matchpoints så tveka inte att höra 
av er. HTK med sina drygt 800 medlemmar är intresserade av att hitta ett samarbete som 

gynnar båda parter. Vi erbjuder tex att spela tennis med er, era anställda eller era kunder som 
är på besök om ni inleder ett samarbete med HTK. Maila eller ring mig så kommer vi fram  till en 

bra deal som gynnar oss båda. marcus@htktennis.com , 0734-217221 
 

Pålsjö Ladies 21-28 juni 
 

HTK-succé då Sofia Arvidsson vann turneringen i stor stil. Sofia som halkat lite på 
världsrankingen deltog i HTKs internationella $25.000 som uppladdning inför Swedish Open. 

Sofia vann titeln efter bla en seger mot Rebecca Peterson och HTK säger grattis. 
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Collector Swedish Open Matchpoint – Båstad 

 
Gärde Wesslau, Flygstolen, Kreditexport nämnden, Best Western Hotel Duxiana, Tretorn, Beach 

House och Hjärnarps Plåtslagare och Takservice var på plats 
 

HTK fick en fantastisk dag tillsammans med sina samarbetspartners under en av dagarna i 
Båstad. Tennis med Pernfors, Nyström och Aspelin toppades med lunch på Sand där Johanna 

Larsson gjorde ett gästspel. Dagen avslutades med att titta på tennis i strålande solsken. 
Aktiviteten återkommer med all säkerhet nästa år så boka in tisdagen på damveckan redan nu. 

 
Några av deltagarna är redan nu anmälda till Matchpoint - Lunch med våra tränare och elitspelare 

till hösten och vill ni veta mer vilket samarbete ert företag kan ha med oss vänligen ring mig 
(Marcus) på 0734-217221 eller maila på marcus@htktennis.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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 Klubbkläder 
HTK har tagit fram en ny kollektion av klubbkläder från Tretorn. Fed Cup- och Davis Cup-laget 

samt HTK:s båda A-lag bär dessa kläder. Vi hoppas att så många som möjligt tar del av vårt 

erbjudande och använder kläderna både privat, i träning och under matcher. Det skapar lite  

”Vi-känsla” när vi är ute på turneringar. 

Klubboverall: 

Pris: 1 099 kronor 

Medlemspris: 899 kronor 

Matchtröja/linne: 

Pris: 349 kronor 

Medlemspris: 319 kronor 

 

Klubbkläderna kan köpas i Olympiahallens shop. 

(Önskar något företag vara med på klubb- eller Elitserieoveraller kontaktar ni Marcus) 
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Kommande aktiviteter – Mer info finns på HTKs hemsida 

S  O  M  M  A  R  T  E  N  N  I  S 

 
 

SommarTennis fortsätter. Du har väl inte glömt att anmäla dig till Vecka 33? Är du 
tävlingsspelare kan du också vara med under vecka 34. 

 

HTKs Klubbmästerskap 2015 utomhus 24-27/8 på Pålsjö 
- Alla HTKs medlemmar är välkomna att delta 

 
Klasser: 

 
7-9 års Miditennis mixad tjejer och killar i poolspel (Både singel och dubbel) 
9-11 års Maxitennis mixad tjejer och killar i poolspel (Både singel och dubbel) 

11-13 års mixad tjejer och killar i poolspel (Både singel och dubbel) 
FS13-15, PS13-15, CD13-15 

HS tävling, HS Motion, DS tävling, DS Motion, CD(Herr och Dam) 
 HS45, DS45, HS65, DS65 CD45, CD65 

 
Generationsdubbel 8 års Midi 

Generationsdubbel 10 års Maxi 
Generationsdubbel 12 års 
Generationsdubbel 15 års 

 
Övrig info: 

 
CD = Crazy Doubles betyder att man får mixa lagen hur man vill 

Spelform bäst av 3 matchtiebreak till 10 p 
Spelare får endast delta i ”rätt” klass. 9, 11 och 13 åringar väljer klass 

 
Avgift 100 kr/spelare och då ingår även dubbelavgiften 

Generationsdubbel gratis 
 

Anmälan senast fredag 21/8 via hemsidan inom kort 
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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. 

 

                                         
Följ oss på facebook och hjälp oss dela alla inlägg för större spridning på social medier 

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

PS! Glöm inte att anmäla er till höstens träning senast 17 augusti 


