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höl lv ikens  tennisk lubb



Ordförande Peter Erlandsson:
Tennisklubben för alla! 

Välkommen till Höllvikens Tennisklubb.
Med broschyren du håller i din hand vill vi inspirera 
dig att komma ner till oss i Höllvikens Tennisklubb. 
Kanske är du redan medlem, vill börja spela igen 
eller så har du ännu inte provat på tennis. Alla är 
välkomna! Vi är klubben mitt i Höllviken, alldeles vid 

stranden, omgivna av en underbar tallskog. Vi har stolta traditioner 
och har fostrat många duktiga tennisspelare genom åren. I dagsläget 
är vi ca 750 medlemmar varav drygt 450 juniorer i träning. Du väljer 
själv hur mycket du vill träna och satsa. Knatte eller vuxen, motion 
eller elit, alla är lika välkomna. ”Höllvikens Tennisklubb – klubben för 
dig som gillar tennis och som spelar med glädje!”

Tack vare vår nya övertryckshall har 
mer än 80 nya ungdomar fått möjlighet
att spela tennis. Vi spelar på grus året om!

Gyahallen har en fullsorterad 
tennisshop som är öppen måndagar 
(16-20), tisdagar och torsdagar (17-
19) .Wilson, Babolat; Prince, Nike., 
Moja är några av varumärkena.



Infor LN & Microsoft Dynamics AX
ERP systems on the market: 

in some of the sharpest and most �exible
WE ARE EXPERTS

www.midportscandinavia.com

P R E M I U M  P R I N T  &  M E D I A  P A R T N E R

På CA Andersson hjälper vi dig med att nå ut med ditt budskap – oavsett kanal. 
Tryck, webb, displaymaterial, design, art work, crossmedia, direct marketing, 
logistik, lager, e-handelslösningar, distribution… Vad kan vi hjälpa dig med idag?

Läs mer och kontakta oss på caandersson.com

PREMIUM PRINT & MEDIA PARTNER

CATCH THE 
SPOTLIGHT 



Namn: Julia Lif. Min tennis: Jag 
tränar 6-8 tim tennis och fem tim fys i 
veckan samt spelar 25 tävlingar per 
år. Jag hoppas nå Sverige-toppen.  
Höllvikens TK: Fem år i klubben har 
utvecklat mig. Bra tränare och bra 
träningsgrupper. Kul att spela i div I 
och A-laget.

Namn:  Carl Mejer. Min tennis: Jag 
tränar 3 gånger i veckan + fysträning. 
På helgen spelar jag turneringar runt 
om i Skåne. Fore-hand cross är mitt 
bästa slag. Höllvikens TK: Jag är stolt 
över min klubb och det bästa är att 
hänga på klubben.

Namn: Stefan Olsson. Min tennis: Trä-
nar 5-7h vecka + matcher i H45-se-
rien. Spelar aggressivt med mottot 
hellre hårt i skynket än löst i nätet. 
Lever på min forehand. Höllvikens TK: 
Fantastisk anda och sammanhållning 
på alla nivåer från juniorer till oss 
veteraner. Alltid kul att vara på Gya.

Namn:  Sofia Tauson. Min tennis: 
Tränar en gång/vecka, men vill spela 
mer. Mina barn är väldigt aktiva ten-
nisspelare och jag började därför att 
spela själv. Tennisen är väldigt rolig 
och en mycket bra motionsform. 
Höllvikens TK: Bra tränare och god 
kamratskap



Namn:  Jacob Svantesson. Min 
tennis: Har spelat för Höllviken i 
hela mitt liv och min tennis har nu 
tagit mig till college och USA. Tränar 
varje dag. Backhand är mitt vapen.
Höllvikens TK: Roligast är kombi-na-
tionen av kompisskap, hård träning 
och lagspel! 

Namn:  Emma Lindh. Min tennis: Jag 
tränar 4ggr/vecka & kompletterar 
med styrke-träning. Mitt favoritslag är 
serve & forehand. Jag älskar att tävla 
& deltar i 1-2 turneringar i månaden. 
Höllvikens TK: Ett ställe där jag trivs, 
har bra kompisar & duktiga tränare.

VI SPONSRAR HÖLLVIKENS TENNISKLUBB 
STRING, MALMÖHUSMÄKLARNA, HANDELSBANKEN, LOKAL-TIDNINGEN, 
ALTAVERITA, EL- OCH LJUSTEKNIK, HEXPOL, EY, WILSON, CA ANDERSSON, 

CITADELLKLINIKEN, BYAXEL OCH MIDPORT SCANDINAVIA.



David Gustafsson, Hasse Göransson, Christer Göransson, 
Anders Månsson och Andre Cesar är en välkänd kvintett tränare.

Klubbchef David Gustafsson: 
Vi utbildar både tennisspelare 
och individer.

Tennis är en väldigt fostrande idrott. Genom tennisen 
har jag lärt mig oerhört mycket som varit direkt av-
görande för mig senare i livet. Jag vill att Höllvikens 
Tennisklubb ska utbilda och utveckla barn och ung-
domar både som tennisspelare och som individer. 
Klubben ska även vara en oas i vardagen för vuxna 

tennismotionärer. Vi brinner för tävling och elit, men värdegrunden är 
alltid viktigare än resultaten.

Vill Du spela tennis? Skriv till oss! info@holltk.se 
eller besök oss på www.holltk.se 

–A
lla bilder i broschyren har tagits av fotograf Peter Erlandsson



ESTESTISK PLASTIKKIRURGI 

MEDICINSK HUDVÅRD

SKÖNHETSINJEKTIONER

Peter Cosmo
Överläkare i plastikkirurgi
klinikchef



WEEKENDBAGS
made in Florence, Italy

byAxel.se
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