För en bättre framtid
HTK vill göra skillnad och det märks bland
klubbens styrelsemedlemmar, anställda och
medlemmar. Vi håller på a? bygga upp en ny
typ av klubb där människan ska vara i
centrum och där vi försöker utvecklas
Allsammans. Vi resonerar a? man först måste
må bra och trivas Allsammans för a? sedan
kunna utvecklas och uppnå just sina
målsä?ningar och drömmar.
Vill ni vara med och göra skillnad?

Vi hjälper HTK idag
• Olympiahallen
• Tretorn/Adidas
• Bädd och Bad
• Beach House
• Wesslau Söderqvist
• Capio Citykliniken
• Scandic Helsingborg Nord

Mul:Tennis
Vår fantasAska idro?sstart för hela familjen. Är
du 4-8 år börjar du här Allsammans med dina
föräldrar. Med hjälp av er erbjuder HTK låga
trösklar då det räcker a? familjerna endast
betalar för e? familjemedlemskap för en
gång/veckan för e? eller ﬂera barn. Äldre syskon
erbjuds också a? vara med och hjälpa All under
träningarna.

25.000 kr/år

Kids Academy
För er som önskar stö?a våra 7-12 åringar i starten
av deras tävlingsspel. HTK har skapat en extra
utvecklande miljö med många äventyr. Vi anordnar
ﬂera klubbresor/år så a? tjejerna och killarna kan
åka som e? lag. Vi tror a? gemenskap och a? göra
det Allsammans leder All a? ﬂer vill spela tennis
längre samAdigt som man sparrar varandra All a?
bli bä?re och bä?re. I träningsavgi[en ingår också
serveträning, matchträning och fysträning i
samarbete med andra föringar.
25.000 kr/år

Teen Academy
För er som önskar stö?a e? behållandeskap
samAdigt som spelarna får möjlighet a? utbilda
sig som tränare, domare eller funkAonär inom
tennis. I Teen får alla möjlighet All graAs
utbildning och prakAk i HTK. Med hjälp av er får
många sin första anställning för a? sedan
fortsä?a ut i arbetslivet eller vara kvar i HTK.
25.000 kr/år

Pro Academy
I Pro Academy ﬁnns några av landets
landslagsspelare men också de som gör en
satsning för a? nå ikapp. I Pro Academy satsar
alla våra spelare som drömmer om de stora
arenorna och förstår a? det krävs hårt arbete.
Tack vare er kan de åka på ﬂer tävlingar
Allsammans och med tränare.
50.000 kr/år

Team JoLa
HTKs teamsatsning som vänder sig All spelare
som tagit medalj i 14, 16, 18 års SM singel eller
varit u?agen All landslagsläger. Mentor och
tränare för teamet är Johanna Larsson som
kommer träﬀa spelarna så o[a hon hinner
mellan turneringarna.
Vision: A? på sikt ha regelbundna träningar och
internaAonella resor Allsammans med spelarna
runt om i världen tack vare er.
50.000 kr/år

Äventyrsprogrammet
HTKs sociala program för liten och stor. Här får
du chansen a? umgås Allsammans med nya
vänner samAdigt som en tennisakAvitet. De?a är
”limmet” i verksamheten där vi hi?ar på allt
mellan himmel och jord. Några ex: Melloläger,
Minitennisdisco, Felhandsturnering, Temakvällar,
Gemensamma turneringsresor, läger och
avslutningar. Tack vare er kan vi utveckla dessa
äventyr samAdigt som vi håller nere
kostnaderna.
15.000 kr/år

Turneringssponsor
ü HTK har unika familjevänliga tävlingar för barn
och ungdomar i Poolspelen och Dubbelcupen.
ü HTK arrangerar Beach House –
Öresundsveckan och Tretorn Open som är
tradiAonella naAonella tävlingar i alla åldrar.
ü Varje termin arrangeras So Tour för nybörjare i
åldrarna 5-12 år.
ü HTK har som målsä?ning a? arrangera en
Sommartour samt en Vintertour för våra
spelare på Pro Academy. I dessa tävlingar är
det prispengar på cirka 30.000 kr/tävling.
30.000 kr/år

Pro Academy Camp
Vid 1-2 Allfällen varje år erbjuds spelare runt om
I Norden a? delta på Camp Allsammans med
våra tränare och spelare. Campsen är All för
spelare som gör en satsning mot naAonell topp.
HTK behöver här e? hotel som önskar samarbeta
med oss. Är det ni?

25.000 kr/år

Klädsponsor
Hos oss på HTK kan du få din logo på följande
kläder:
ü Klubbkläder

10.000 kr/år

ü Elitserien för damer

10.000 kr/år

ü Tränare

5.000 kr/år

ü SommarTennis

5.000 kr/år

ü Pr Academy Camp

5.000 kr/år

ü FunkAonärer Dubbelcupen

5.000 kr/år

ü Oﬃciell klädsponsor (Alla)

25.000 kr/år

Bollsponsor
HTK har regelbundet cirka 400 spelare i träning
som tränar 1-10 pass varje vecka. Mycket bollar
går åt och syns under hela dagarna. Nu har du
som företag chansen a? sä?a er logotype på våra
bollar samAdigt som vi kan garantera god kvalité
året om.

100.000 kr/år

ProAmDubbel
Du lottas ihop med spelare ifrån HTKs Pro
Academy. Under 3 timmar tävlar ni mot övriga
par och samlar poäng. Vinnande par vinner 50%
av vinstpengarna.
Anmälningsavgift: 2.500 kr + valfri donation

HTK bjuder :llbaka
ü Feedback från hela verksamheten
ü Månadsrapporter
ü Feedback från just ert fokusområde
ü E[er varje akAvitet
ü Nätverkande med övriga samarbetspartners
ü Dubbelturnering i September
ü Mingel under Elitseriematch i November
ü ProAm i December
ü TräningsAllfällen med Johanna Larsson
ü Årsmöte i mars
ü Trivselkväll i maj
ü Exponering I Olympiahallen eller via sociala medier
eller HTKs hemsidan

