Bäste medlem!
HTK tackar er för ett roligt och spännande 2018 tillsammans och hoppas att ni fortsättningsvis vill
vara medlemmar hos oss och uppnå era mål med er tennis och annan träning i Olympiahallen. HTK
har som målsättning att vara en aktiv klubb med ett brett utbud för alla våra medlemmar. Vi har ett
gediget kursprogram för hela familjen och därtill ett äventyrsprogram med olika aktiviteter under
året för både stora och små. Inför 2019 har vi även arbetat med att göra medlemskapet än mer
attraktivt för er.

1913 – Medlem
”1913-Medlem” är namngivet efter årtalet som HTK bildades och riktar sig till er som vill och
har möjlighet att stödja HTKs föreningsverksamhet lite extra.
 HTK-familjeförmåner (se nedan)
 Guldplakett på strategisk plats vid nyligen namngivna Johanna Larsson Court (Bana 1)
i Olympiahallen som ett tack för ert engagemang i HTK
 Gratis kaffe i Olympiahallen
 Tennis ProAm exklusivt för 1913-Medlemmarna med klubbens tränare och elitspelare
Medlemsavgift 2019
 1913 – Medlem

1913 kr

Familje – Medlem
Familjemedlemskap gäller för barn och vuxna registrerade på samma adress.
 HTK –medlemsförmåner (se nedan)
 Gratis Multiskillz för hela familjen 15 ggr/termin under vår och höst
Medlemsavgift 2019
 Familj

750 kr

HTK - Medlem
Som HTK medlem har du följande medlemsförmåner:
 Möjlighet att anmäla sig till HTKs kursutbud både inomhus och utomhus
 Möjlighet att vara med i HTKs äventyrsprogram för stor och liten till rabatterade
priser
 15% rabatt på hela utbudet (inkl. strängning) i Olympiahallens shop – Tengo!
 Medlemspris på HTKs klubbkläder
 Medlemspris vid hyra av tennisbanor i Olympiahallen inkl. specialerbjudandet 50%
rabatt för HTK barn/ungdomar under helger
 Medlemspris i Olympiahallens gym
 10% rabatt vid dagens lunch i HIFs lunchrestaurang
 10% rabatt på Vedungens pizzeria vid Pålsjös utomhusbanor
 Hotel Duxiana i Helsingborg
 Minst 10 procents rabatt på hotell- och konferensrum
 Hotel Duxianas fina hotellfrukost för endast 75 kr (ord.pris 125 kr)
 För bokning/information kontaktar ni Helsingborgs TKs klubbchef
Medlemsavgift 2019





Barn (<12 år)
Ungdom (13-19 år)
Senior
Livslångt medlemskap

200 kr
250 kr
450 kr
10.000 kr

Inbetalning av medlemskapet 2019:
(OBS! Är ni kursdeltagare kommer en faktura via mail på den medlemsform ni hade under 2018.
Önskar ni uppgradera denna medlemsform kan ni göra det genom att betala in ett större belopp och
skicka med ett meddelande om förändringen)
Medlemsavgift betalas till HTK:s bankgironummer 106-4930. Ange namn, adress, telefon, epostadress och personnr (obs alla 10 siffrorna skall uppges) på samtliga medlemmar.
Nu kan ni också swisha oss inbetalningen på 123 575 12 68
Kompletterande uppgifter kan skickas via e-post till kansli@htktennis.com vid behov. Vi tackar er
för en inbetalning inom de kommande veckorna. Dock senast 31/12.

Ni glömmer väl inte att följa oss på sociala medier?

Välkommen till oss som fortsatt medlem 2019!

Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs Tennisklubb
marcus@htktennis.com
0734217221

