Medlemskap HTK 2021
Multirabatter i Olympiahallen:
ü Shop Oh!
ü Tennis
ü Padel
ü Badminton
ü Kampsport
ü Yoga
ü Massage & Koppning
ü EkoMassage
ü Medicinsk Träning
ü Gym
(Se respektive verksamhet vad som gäller)

Så här betalar ni:
ü Är ni kursdeltagare kommer en
faktura via mail på den
medlemsform ni hade under 2020
tillsammans med kursavgiften för
2021.
ü Önskar ni uppgradera denna
medlemsform kan ni göra detta
genom att betala in ett större
belopp och maila HTK de
förändringar ni önskar göra
ü För övriga betalas
medlemsavgiften till bg 106-4930.
Ange Namn, Adress, Telefon, Epost, och Personr. på samtliga
medlemmar
ü Kompletterande uppgifter skickas
till kansli@htktennis.com vid
behov

”Att vara medlem i en förening
är det bästa man kan vara. Man
är då med och bidrar till en
bättre verksamhet samtidigt
som man själv kan vara med i
föreningens verksamhet. Hoppas
många av er väljer ett 1913medlemskap eller ett
familjemedlemskap så klubben
kan utvecklas än mer i
framtiden”

1913-Medlem

Familje-Medlem

“1913-medlem” är namngivet efter
årtalet som HTK bildades och riktar
sig till er som har möjlighet att stödja
HTKs föreningsverksamhet lite extra.

Familjemedlemskap gäller för barn och vuxna
registrerade på samma address. HTK rekommenderar
detta medlemskap så även ni föräldarar kan ta del av
Multirabatten i Olympiahallen.
ü HTKs medlemsförmåner

ü HTKs familjeförmåner
ü Guldplakett på strategisk plats I
Olympiahallen
ü Gratis kaffe I Olympiahallen

Tack för att ni stöttar oss
Mvh
Marcus Lindberg
Klubbchef
Helsingborgs Tennisklubb

ü Tennis ProAm exklusivt för 1913medlemmarna med klubbens tränare
och elitsspelare

Medlemsavgift 2021
1913 kr/år

ü Gratis Multiskillz för hela familjen 15 ggr/termin.

Medlemsavgift 2021
850 kr/år

HTK-Medlem
Som HTK medlem har du följande medlemsförmåner
ü HTKs kursutbud
ü HTKs äventyrsprogram för stor och liten
ü Multirabatt i hela Olympiahallen (Nyhet!)

Medlemsavgift 2021
Barn 250 kr/år
Ungdom/Pensionär 300 kr/år
Senior 550 kr/år
Livslångt medlemskap 10.000 kr/år

Idrotter, friskvård och shop med medlemsrabatter på oh!
Stiftelsen Olympiahallen med
Förenings- och friskvårds-partners
på OH, vill premiera dig som är
medlem i HTK. Här erbjuds du
rabatter på flera idrotter, men även
på friskvård! Detta är ett helt unikt
rabatt-koncept, samtidigt som det
möter upp flera centrala och viktiga
samhällstrender inom idrott och
hälsa.
Läs mer här

Oh!
Shop

