Helsingborgs Tennisklubb
önskar alla sina medlemmar och
samarbetspartners
God Jul och Gott Nytt År

Nyhetsbrev nr 6 - 2015

HTK tackar alla som hjälpt oss under året i olika former och önskar
God Jul & Gott Nytt År. Hoppas ni vet hur värdefulla ni är för oss och
hoppas att vi kan fördjupa oss i vårt samarbete under 2016.
Samarbetspartners 2015
Tretorn, Beach House, Gärde Wesslau, Kullaflyg, Scandic Nord,
Flygstolen, Kronägg, Företagarna, Olympiahallen, Pålsjö Tennis, Contractor, Din Veterinär,
Bildeve, Sko & Fotspecialisten, Lakritsfabriken, Diagram, Fiskarhedenvillan, Park Lane, Bara
Vara, Hotell Duxiana, Avalon Innovation, Hjärnarps plåtslageri och takservice, Optimera,
Svenska Tennisförbundet, Helsingborgs Stad, Handelsbankens Ungdomsfond, Swedbank,
Svenska Spel. Ideella krafter som finns där ute och hjälper oss i vårt dagliga arbete

I Januari fortsätter vi med Matchpoint – Lunch på utvalda onsdagar
där våra elitspelare gästspelar. Gärde Wesslau, Flygstolen,
Företagarna och Kullaflyg är de företag som redan är med. Önskar ni
också delta så kontaktar ni undertecknat.
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Tillsammans blir vi starka
Jag ser fram emot 2016 med ödmjukhet, respekt och med stora förhoppningar. Förhoppningarna
ställer jag till alla er medlemar och tennisentusiaster i Helsingborg. I april tog jag över
taktpinnen att stärka samarbetet med de företag HTK samarbetar med idag och fick även äran
att försöka knyta nya kontakter. Under hösten har jag tillsammans med en marknadsgrupp
samspråkat om hur vi ska gå vidare. En gemensam syn som kommit på tal varje möte är att HTK
behöver stor hjälp av dess medlemmar. Klubben har tillsammans med er vänt en negativ trend där
det varit röda siffror under många år. Bra jobbat!! Förra året visade man ett litet överskott och
det ser ut att bli något liknande i år. Trots detta lider klubben fortfarande av ”gamla synder”
och har kortfristiga lån som behöver betalas av. Ekonomin är med andra ord ansträngd men under
kontrollerade former. HTK vädjar ändå till alla er medlemar att hjälpa sin förening. Vi tror och
hoppas att alla vill föra sin förening framåt mot nya mål. Tillsammans kan vi göra detta.
Tillsammans blir vi starka
Några av dessa mål är:
1) Behålla eller om möjligt sänka kursavgifter så att fler har råd att spelar tennis.
2) Stärka klubbens ekonomi så att klubben inte är beroende av kortfristiga privata lån.
3) Utföra fler trivselaktiviteter som avslutningar vid jul och sommar, träningsdagar för alla
kategorier, träningsläger och tävlingsresor för att skapa större gemenskap
4) Fortsätta att utbilda våra redan duktiga tränare så att de blir ännu bättre
5) Hitta samarbeten med fler företag som kommer till gagn för våra medlemmar.
Några exempel man kan hjälpa sin förening med är:
1) Att hela familjen är medlemar. Att vara familjemedlem kostar 650 kr
2) Delta på våra aktiviteter
3) Köpa våra klubbkläder och idrottsrabatten
4) Handla i Olympiahallens shop som HTK driver tillsammans med badmintonklubben
5) Hjälpa till med att fler provar att spela tennis så HTK får fler kursdeltagare
Som företagare kan man hjälpa till med följande:
1) Matchpoint – Lunch som innebär skylt i Olympiahallen, tennis och lunch
2) Vara med som sponsor på våra klubbkläder, A-lagsoveraller eller tävlings t-shirts
3) Delta på våra exklusiva event. Helsingborg, Båstad eller Stockholm
4) Namnet på någon av våra tävlingar eller tennisbana i Olympiahallen

Läs mer om vårt samarbetsprogram i bilaga
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HTKs personalteam 2016
Inför 2016 sker följande förändringar bland våra anställningar för att säkra upp kvalité
ytterligare.
Joel Helmersson, 21 år går ifrån sin timanställning till heltid och ansvarsområdet blir först och
främst Akademi Röd, Orange och Grön. Joel kommer också vara tränare för våra mini, midi och
maxispelare samt i Akademi Gul. Joel kommer också att jobba mycket med alla våra tävlingar.
Anna Nyman, 27 år kommer ifrån Hudiksvall där hon varit verksamhetsansvarig och tränare. Anna
kommer ha delat ansvar med Joel för Akademi Orange och Grön men kommer också vara tränare
för andra delar av verksamheten som tex Tennisprofilen.
Mattias Arvidsson, 34 år ansvarar för vår Pro International Academy (PIA). I den tjänsten
innebär ett samarbete med klubbens världsstjärna Johanna Larsson. Mattias är på hemmaplan
cirka 30 veckor om året. Resterande veckor reser han med Johanna på tävlingar. Flertalet av
dessa veckor kommer Adrian Pripic att ersätta.
Calle Bergman, 28 år fortsätter att jobba med spelarna i Akademi Blå och SeniorTennis Team.
Calle är också ansvarig för vårt NIU. Ett tennisgymnasie i samarbete med Filbornaskolan.
Fördelning mellan anställningarna är 75% för HTK och 25% för Filbornaskolan nu under våren
men kommer fördela sig cirka 65/35 till hösten.
Samuel Ekberg, 33 år fortsätter också som tidigare att jobba med spelare i Akademi Gul. Samuel
ansvarar också för spelare på vår Tennisprofil i samarbete med Peter-Sven Skolan där han
jobbar 10 tim/vecka. Visste ni att man kan börja redan i åk 6?
Fredrik Forsander, 26 år ansvarar för TräningsVerksamheten som vänder sig till alla er som inte
önskar tävlingsspela men vill lära sig tennisens grundteknik. Fredrik ansvarar också för
samarbetet med Sally Bauer och alla andra skolor i Helsingborgsområdet som gratis kan komma
och spela med oss under skoltid.
Marcus Lindberg, 39 år kommer att kombinera sin klubbchefstjänst med att vara resurstränare i
HTK Tennis Akademi när någon av tränarna är borta på tävlingar, utbildning eller andra uppdrag.
Marcus lämnar därmed över ansvaret för Akademi Orange och Grön till Anna och Joel.
Carina Berg, 57 år jobbar numera 75% på kansliet. Öppettider är måndag till onsdag 08:00-17:00
och torsdag 08:00-14:00. På kansliet kan du tex ställa frågor om verksamheten, köpa
idrottsrabatten och våra populära klubbkläder
Timtränare i HTK är Ernst Larsson, Janne Doverhem, Fredrik Widell, Erik Palmér, Oskar Forsell,
Linnea Ohlsson, Louise Vanelja, Ludvig Thörnkvist, Karl Lindgren, Elsa Ankerst, Daniella Virtanen,
Jonathan Hultkrantz, Arvid Rosenlöf och sist men inte minst vår fystränare Ronny Persson.
Kontaktuppgifter kommer att finnas inom kort på HTKs hemsida
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Klubbkläder

Klubboverall:
Pris: 1 099 kronor
Medlemspris: 899 kronor
Matchtröja/linne:
Pris: 349 kronor
Medlemspris: 319 kronor

Klubbkläderna kan köpas i Olympiahallens shop.
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar vi er alla från OLYMPIAHALLEN.
Lite smått och gott för era nära och kära…
ERBJUDANDE SHOP
Köp ett tennis eller badmintonracket och erhåll en timmes spel på köpet!
Gäller mellan den 21 december till den 3 januari!
ERBJUDANDE BADMINTON
Drop in- Badminton för 60 kronor/tim
Gäller mellan den 21 december till den 3 januari.
Bokas och betalas på plats i hallens reception.
ERBJUDANDE TENNIS
Drop in- Tennis för 60 kronor/tim
Gäller den 28, 29 30 december
Bokas och betalas på plats i hallens reception.
ERBJUDANDE CAFETERIA
Olympiahallens Cafeteria Erbjuder NU
Häfte med 10 styck Dagens lunch för 650 kr
För öppettider under julhelgerna se hemsidan: www.olympiahallen.com
Följ och gilla oss på:
Facebook- Olympiahallen tennis& badminton

Julhälsningar Niklas med personal
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YOGA & TENNIS på SYC i samarbete med HTK 2016

Kombinera din
tennisträning med vår yoga
eller passa på att
träna yoga under tiden ditt
barn spelar tennis.Helsingborgs Tennisklubb i samarbete med Shanti Yoga Center erbjuder kurser och
yogapass till rabatterat pris under vårterminen med start 11 januari 2016.
Vår yoga är för alla; nybörjare som vana utövare.Yoga har flera positiva effekter, den lugnar sinnet,
minskar din stress, Fysiskt strängande yoga kan öka din förbränning, stärka musklerna inte minst
bukmusklerna och slimma kroppen."
Exempel på kurser:
KURS Basic Flow Yoga nivå 1 måndagar 17.00- 18.00
KURS Hot Yoga nivå 1 måndagar 18.00-18.15
KURS Ashtanga yoga nivå 1 tisdagar 18.00-19.15
Pris kurser 8 ggr 1 095 kr (ord pris 1 250 kr)

Rabatt på klippkort 10%

För att se alla våra kurser och hela schemat gå till vår hemsida!
www.shantiyogacenter.se och
kontakta oss gärna på info@shantiyogacenter.se
MISSA INTE detta suveräna tillfälle till att träna för våra duktiga lärare. Ny som van kan yoga med oss
och vi ska ha roligt! Varje yogapass är lika inspirerande och vi ser fram emot att möta er alla på Shanti.
VARMT VÄLKOMNA!

shantiyogacenter.se
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Dragningslista Elitserielotteriet
Försäljning mellan den 9 november – 18 december
Vinst

Vinstnr

Headväska signerad av Johanna Larsson
Tennisrack signerat av Sofia Arvidsson
Beach House Bäddset
Kullaflyg enkelresa
Kullaflyg enkelresa
Kullaflyg enkelresa
HTK Klubboverall
Privat träning med Mattias Arvidsson
Privat träning med Samuel Ekberg
Privat träning med Calle Bergman
Privat träning med Marcus Lindberg
Privat träning med Fredrik Forsander
Beach House Nattlinne
Beach House Nattlinne
Beach House Pyjamasbyxor
Beach House Pyjamasbyxor
Matchtröja eller matchlinne
Lakritsfabriken cellofanpåse
Lakritsfabriken cellofanpåse
Lakritsfabriken cellofanpåse
Lakritsfabriken cellofanpåse
Lakritsfabriken cellofanpåse

(Nr 8)
(nr 58)
(nr 35)
(nr 38)
(nr106)
(nr 49 )
(nr 7)
(nr 55)
(nr 13)
(nr 136)
(nr 61)
(nr 116)
(nr 9)
(nr 48)
(nr 179)
(nr 102)
(nr 52)
(nr 138)
(nr 120)
(nr 158)
(nr 22)
(nr 123)

värde 1500 kr
värde 1000 kr
värde 1000 kr
värde 1000 kr
värde 900 kr
värde 750 kr
värde 500 kr
värde 500 kr
värde 500 kr
värde 500 kr
värde 465 kr
värde 465 kr
värde 465kr
värde 465 kr
värde 320 kr
värde 300 kr
värde 300 kr
värde 300 kr
värde 300 kr
värde 300 kr

Vinsterna finns att hämta på HTKs kansli. 042-14 71 72 Kansliet håller julstängt fr.o.m den 23/12 kl
12.00 och är på plats den 4 januari 2016 igen och då går det bra att hämta ut vinsterna.
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Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs TK

Postadress/Besöksadress:
Helsingborgs Tennisklubb
Filbornavägen 11
252 76 Helsingborg

Telefon:
042-14 71 72
Facebook
Helsingborgs TK

E-post:
kansli@htktennis.com
Hemsida:
www.htktennis.com

