
 
 
Helsingborgs Tennisklubb välkomnar er till Sommartennis i tre delar 

• Starten vecka 22-24 
• Intensiven vecka 25-28  
• Spurten vecka 32-33 

HTK erbjuder 9 veckors träning utomhus på Pålsjös natursköna banor från maj till 
augusti där du kan träna flera timmar varje dag. Anläggningen finns på Romarens 
väg 1 och vid regn spelar vi inne i Olympiahallen Filbornavägen 11. 

 

ü Anmälan görs via formulär på vår hemsida www.htktennis.com 
ü Anmälan är bindande upp till 7 dagar innan start. Uppstår förhinder efter detta 

betalas 50% av avgiften tillbaka om man meddelar detta skriftligt till 
fredrik@htktennis.com innan första passet. 

ü Grupper och tider görs 7 dagar innan kursstart. Därefter tar vi emot anmälan i 
mån av plats. 

ü Vi ber er betala avgiften innan första träningsdag. 
ü Kursdeltagare behöver vara medlemmar i HTK. Medlemskapet gäller 

kalenderår. 
o För Barn och ungdomar upp till 19 år ingår medlemsavgiften i anmälan 
o Barn 250 kr - Ungdom 300 kr - Senior 550 kr - Familj 850 kr 

ü Alla deltagare i upp till 19 år erhåller en sommartennis t-shirt. 
ü Träningsinfo skickas ut till er senast onsdag veckan före träningsstart på 

uppgiven mailadress. 
ü Frågor, kontakta Fredrik Forsander fredrik@htktennis.com. 

 

 

 
Gratis T-shirt till 

alla barn & ungdomar 



 
Starten v. 22-24 

ü Starten är en 3-veckorskurs. 
ü Ni kan träna 1-3 gånger/vecka, 1-2 tim/dag där varje träningstillfälle är 60 minuter. 
ü Träningen är någon gång under måndag-torsdag kl 15-20 samt lördag kl 09-14. 
ü För de yngsta i Minitennis är det träning 17-18 på onsdagar och/eller lördagar 09-10. 

Priser för Starten  

Ålder 1 pass/vecka 
1 tim/dag 

2 pass/vecka 
1 tim/dag 

3 pass/vecka 
1 tim/dag 

1 pass/vecka 
2 tim/dag 

2 pass/vecka 
2 tim/dag 

3 pass/vecka 
2 tim/dag 

MiniTennis 4-7år 225kr  450kr   - - - 
BarnTennis 8-12år 420kr 800kr 1135kr 800kr 1550kr 2200kr 
UngdomsTennis 13-19år 480kr 910kr 1295kr 910kr 1765kr 2500kr 
SeniorTennis 550kr 1045kr 1485kr 1045kr 2040 2900kr 

 
Intensiven v. 25-28  

ü Ni kan träna en eller flera veckor, 1-3 timmar/dag, Träning varje dag måndag-fredag 
ü Träningstider för Mini-, Barn- och Ungdomstennis är mellan kl 9-13. 
ü Seniortennis spelar mellan kl 17-20. Under veckorna 26-28 garanteras spel på grusbanor. 
ü Obs! v.25 Träning söndag-torsdag pga midsommarafton på fredag (vi börjar alltså sön v24).  

Priser för Intensiven  
Ålder 1 tim/dag o vecka 2 tim/dag o vecka 3 tim/dag o vecka 

MiniTennis 4-7år 375kr   -  - 
BarnTennis 8-12år 700kr 1330kr 1890kr 
UngdomsTennis 13-19år 800kr 1520kr 2160kr 
SeniorTennis 915kr 1740kr 2475kr 

 
Spurten v. 32-33 

ü Spurten är en 2-veckors kurs. 
ü Ni kan träna 1-3 gånger/vecka där varje träningstillfälle är 60 minuter. 
ü Träningen är någon gång under måndag-torsdag kl 15-20 samt lördag kl 09-14. 
ü För de yngsta i Minitennis är det träning 17-18 på onsdagar och/eller lördagar 09-10. 

Priser för Spurten  
Ålder 1 träning/vecka 2 träningar/vecka 3 träningar/vecka 

MiniTennis 4-7år 150kr   300kr  - 
BarnTennis 8-12år 280kr 530kr 800kr 
UngdomsTennis 13-19år 320kr 610kr 865kr 
SeniorTennis 365kr 695kr 990kr 

 


