
Om du själv och företaget där du finns gillar tennis och vill stödja 
Helsingborgs Tennisklubb, HTK, hjälp oss då att bredda sporten!

HÄR HAR DU CHANSEN ATT BIDRA!
Nu siktar vi mot NYA MÅL där vi inte bara inom fem år ska vara dubbelt så många 
medlemmar utan även ha breddat basen till nya grupper och områden.
HTK har fått pengar för att bedriva street tennis på Gröningen och några andra platser i Helsingborg. 
Den delen är således hyggligt finansierad, men uppföljningen saknar medel. Det är viktigt att de nya 
tennisintresserade, slussas in i vår ordinarie verksamhet. Det är här vi söker ditt och företagets stöd. 
Det gäller mycket hjärta för tennis och intresse för att göra tennis mer etablerat i nya grupper.
HTK har 874 medlemmar. Du betalar som företag 1748 kronor till DUBBEL-KLUBBEN 
(två gånger 874 kronor). DUBBEL-KLUBBEN är inte någon separat klubb utan namnet på vår 
satsning med tennishjärta. Men dessutom!

1) DUBBEL-KLUBBEN erbjuder ditt företag att skicka ett dubbelpar till dubbel lunchen   
 höst&vår, för att spela med klubbens tränare en vardag i Olympiahallen och avsluta med lunch.
 Dubbel betyder möjlighet till att ta med en kund. 
2) DUBBEL-KLUBBEN erbjuder två från företaget att hänga med till en dag på Ericsson   
 Open, med Johanna Larsson i Båstad i juli med 25% rabatt på HTKs pris! Tennis-clinic, 
 kolla på tennis samt lite mat och dryck i VIP-miljö. Inbjudan kommer om du betalat senast 30/6.
3) DUBBEL-KLUBBEN visar Ditt företagsnamn vid street tennis arrangemangen, i våra nyhetsbrev, 
 på hemsidan och i Dubbel-Cupen för barn & ungdomar i september.
 Vi hoppas att ditt tennishjärta ska brinna för att bredda tennissporten. 

Om du vill vara med skriver du bara ett enkelt mail till dubbelklubben@htktennis.com med texten:
”JAG VILL STÖDJA HTK:S DUBBEL-KLUBB ” Skicka en faktura på 1748 kronor till:

……………………………………………………………………………..
(Företagsnamn, adress, org.nummer, kontaktperson, mailadress)

VI HOPPAS PÅ DITT STÖD:
 
Marcus Lindberg        Ola Kristiansson    Bertil Allard
Klubbchef    Tennistränare    Seniorfantast
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