Tennisskolan 2021

Information – Hösten 2021
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till en ny säsong med oss på HTK. Vi
startar träningen nu på lördag 28 augusti och träningsschemat
med grupper, tider och bana ni tränar på finner ni i separat bifogad
fil.
Intresset för tennis håller i sig och I år är vi både fler kursdeltagare
och deltagare som vill spela flera timmar. Jätteroligt tycker vi.

Detta betyder dock att det är ett större och svårare pussel att få
ihop alla önskemål om tider. Vi har märkt att det är mest populärt
att spela vissa tider mitt i veckan men tyvärr räcker inte antalet
banor till för att tillgodose allas önskemål. Vi har dock gjort vårt
allra bästa för att få ihop det så bra som möjligt men vi måste
samtidigt använda både lördagar och söndagar för att kunna
tillgodose övriga önskemål som ex kompisar och antal pass/vecka.
Vi hoppas att dessa grupper kommer vara till belåtenhet men
skulle någon av era tider vara helt omöjligaatt lösa för er så hör av
er snarast till niklas@htktennis.com för Mini- och Barntennis eller
fredrik@htktennis.com för Ungdoms- och Seniortennis. Det
kommer bli lite justeringar i grupperna under de första veckorna
och vi återkommer givetvis om ni berörs.
Vi vill också innan terminen drar igång passa på att påminna er om
att det fortfarande råder en pandemi. Via länken nedan finner ni
Olympiahallens förhållningsregler. Läs igenom dessa då de gör att
vi kan bidra träningen på ett säkert sätt.
https://olympiahallen.com/2020/01/10/aktuell-information-omcovid-19-i-olympiahallen/

Fredrik Forsander
Ansvarig Ungdoms- och SeniorTennis

På kommande sidor finner ni information om bland annat viktiga
datum att ha koll på, om er träning samt vilka äventyr vi arrangerar
denna säsong.

Niklas Persson
Ansvarig Mini- och BarnTennis

Höstterminen 2021
Höstens träning
• Startar lördagen den 28/8
• Slutar söndagen den 19/12

Träningsuppehåll
• 18-19/9
• 1-7/11

För alla nya barn gäller
• Att man har möjlighet att träna två gånger innan man helt bestämmer sig för att
fortsätta.
Vill man inte fortsätta så behöver man meddela detta till kansli@htktennis.com
senast samma dag som andra träningstillfället. Man betalar då endast
medlemsavgiften.
Att tänka på inför första träningen:
• Samling sker på banan på utsatt tid, i träningsschemat ser du vilken bana du ska
vara på.
• Medtag tennisracket, träningskläder, idrottsskor för inomhusbruk (ej löparskor
eller skor med klack) och fylld vattenflaska.
• Är du ny så får man låna racket gratis de första gångerna. Därefter kan det vara
lämpligt att investera i ett eget. Din tränare kan vägleda dig i val av vilket racket
som är lämpligt.

Datum

Höstens alla Äventyr för stora och små..
Äventyr

För vilka?

24 september

Minitennisdisco

Barn, 7-12 år

1 oktober

Tennis- och padelkväll

Ungdomar, 13 år & äldre

8 oktober

OktoberTräffen

Vuxna, 16 år och äldre

15 oktober

Kompisdubbel

Barn, 8-13 år

29 oktober

Halloweenkväll

Barn 7-12 år

29 oktober

AllhelgonaBlixten

Vuxna, 16 år och äldre

13 november

Racketsportsturnering

Ungdomar, 13 år och äldre

20-21 november

Tennis-hela-natten

Barn, 8-13 år

3 december

DecemberTräffen

Vuxna, 16 år och äldre

10 december

FamiljeKampen

Barn och föräldrar

17 december

Julavslutning

Elever i Mini- och Barntennis

20 december

Julspel

Ungdomar, 13 år och äldre

27 december

SkinkBlixten

Vuxna, 16 år och äldre

27-30 December

Mellandagsträning

Ungdomar och vuxna 13 år och äldre

Mer information om respektive äventyr kommer inom kort på hemsidan, sociala medier och anslagstavlan.
Vi kommer också skicka mail till er när det är dags att anmäla.
OBS!!! Alla äventyr utom OktoberTräffen, DecemberTräffen och Mellandagsträningen ingår i träningsavgiften!

NYHETER OCH INFORMATION INFÖR HÖSTEN
Finax Sportcamp
HTK presenterar stolt sin nya samarbetspartner Finax. Tillsammans med Finax, Helsingborgs kommun
och Olympiahallen kommer vi att anordna ”FINAX SPORTSCAMP”. Under Höst-,Jul-, Sport- och Påsklov
välkomnar vi alla barn och ungdomar mellan 6-16 år till Olympiahallen på gratis lovaktivitet.
Förutom den fantastiska sporten tennis kommer man även att kunna prova på golf, badminton,
kampsport, padel och bordtennis. Så missa inte denna möjlighet, håll uppsikt när loven närmar sig.
Utöver en massa roliga aktiveter så kommer även Finax och Olympiahallen att bjuda på mellis.
Sa vi att det va gratis?

HTKs ungdomsledareutbildning
HTKs ungdomsledarprogram riktar sig till spelare som är 13 år eller äldre. Här får våra ungdomar en
unik chans att utbilda sig till ledare samtidigt som det utvecklar sin tennis och sig själva som person
på ett positivt sätt.
I HTK får man denna möjlighet helt gratis. Utöver våra interna utbildningsträffar så ingår även
Svenska tennisförbundets utbildningar som plattformen och TGU 1-3.
För mer info kontakta ansvarig tränare.

Player School (Player card)
I höst kommer HTK dra igång projektet Player School, där spelare får en möjlighet att lära sig grunderna
i hur tennis fungerar utöver själva tennisspelandet. Hur räknar man i tennis? Hur anmäler jag mig till en
tävling? Detta är några av sakerna som spelarna ska lära sig i Player School. När man är klar i Player
School så kommer man att få ett Player Card, lite som tennisens gröna kort.

So Tour
Har du ett tävlingsinriktat barn eller är ditt barn intresserat av att känna på hur det känns att tävla?
SO Tour är framtagen för att de yngsta tennisspelarna ska få känna på hur det känns att tävla samtidigt
som spelarna ska ha kul.
SO tour är Sveriges största tennisturnering, med ca 330 tävlingar som genomförs på lokala tennisklubbar
runt om i Sverige för barn mellan 6-12 år.

Tävlingen spelas i tre klasser:
•SO TOUR Röd-Minitennis 6–9 år, mjuk boll på liten bana. Poängräkning börjar vid 5–5 och spelas först
till 15 poäng.
•SOTOUR Orange-Miditennis 7–10 år, orange boll på medelstor bana. Poängräkning som
matchtiebreak, dvs först till 10 poäng.
•SO TOUR Grön-Maxitennis 9–11 år, grön boll på helplan. Poängräkning som matchtiebreak, dvs först till
10 poäng.
Söndagen den 12 December anordnar HTK en SO Tour på Olympiahallen, är ditt barn sugen på att tävla
eller kanske bara känna på tävlingslivet?
Då ska ni självklart passa på att anmäla er till SO tour.
Mer info kommer inom kort.

Viktig föräldrainformation via teams
Under början av terminen så kommer ansvarig tränare för respektive kategori att kalla till ett möte som
kommer hållas via teams.
Där kommer man få information om saker som kan vara viktiga att veta för föräldrar i Helsingborgs TK.

Följ och gilla oss gärna på Sociala medier
där vi varje vecka lägger upp filmklipp
och bilder från verksamheten samt
informerar om kommande äventyr..

