Klubbens historia
Tennisen har ett långt förflutet tillbaka i Ängelholm. Redan i början av 30-talet
fanns det banor vid nuvarande tennishallen och klubben Engelholms Nya Lawn
Tennis Klubb bildades. Denna klubb kom att bli grunden till det som idag är
Ängelholms Tennisklubb. Första banan i Havsbaden anlades redan 1928 av
dåvarande Havsbadsbolaget. I slutet av 30-talet hade anläggningen växt till två
banor med en liten kiosk. 1950 bildades Ängelholms Havsbads Tennisklubb som
arrenderar banorna av Havsbadsbolaget. 1973 gick Ängelholms Havsbads
Tennisklubb upp i Ängelholms Tennisklubb för att stärka klubbarna och säkra
driften av anläggningarna.
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Kontaktinformation: 0721 – 64 75 78 / info@engelholmstk.net

Ängelholms TK är en aktiv och växande tennisklubb med ca 275 medlemmar.
Klubben har idag ca 140 juniorer och 40 seniorer som är med i träningsgrupper
under ledning av någon av tränarna. Grupperna sträcker sig från minitennis för de
minsta, över motionsgrupper, till träning på tävlingsnivå eftersom klubben strävar
efter att det ska finnas en nivå för alla! Klubben har ökat antal medlemmar i träning
under flera år och idag har vi två heltidsanställda tränare och två timtränare som
alla har gått utbildning hos Svenska Tennisförbundet. Under sommarmånaderna
har klubben många tennisturister som söker sig till anläggning i Havsbaden eller
deltagare i turneringen Havsbadsspelen. Detta gör att klubben totalt har mer än
500 tennisspelare som på något sätt är i kontakt med klubben under ett år.

Hur bedrivs träningen?

Var finns vi?

Klubben har en bred inriktning på träningen där alla ska kunna känna sig hemma
och utvecklas i sin egen takt. En viktig del inom juniorverksamheten är begreppet
“Stay and Play” konceptet där man använder lättare och mjukare bollar samt
anpassad storlek på banan för att underlätta spelet och hitta glädjen. Våra tränare
fokuserar på allsidig träning med olika moment varje vecka för att ge bästa möjliga
träning. Nedan följer olika typer av träning baserad på ålder:

Klubben har en egen anläggning i Ängelholms Havsbad som har 4 st grusbanor
utomhus och klubbhus. På sommaren brukar det vara full aktivitet med sommarträning för medlemmar och sommargäster. Det är enkelt att boka bana via
bokningssystemet som finns på internet på adressen: bokatennis.nu/
engelholmstk.

Typ

Ålder

Mål

Boll

Familjetennis

4-5 år

Barnet och föräldern ska få upp ett
intresse för tennis genom lekar.

Skumgummi

Prova på tennis och utveckla
koordinationen. Liten plan med
minitennisnät.

Gul/röd filtboll

Minitennis

6-8 år

7-10
år

Prova på tennis eller vidare-utveckla
tekniken. Plan med indragen baslinje.

Gul/orange
filtboll

Maxitennis

9-12
år

Spel och teknikträning på fullskalig
tennisbana.

Gul/grön
filtboll

Juniortennis

11-20
år

Allsidig tennisträning med inriktning
teknik och motion.

Vanlig boll

Junior
tävlingsgrupp

12-20
år

Utveckla teknik, ökad spelförståelse och
taktik. Kräver tävlingslicens och
deltagande i tävlingar.

Vanlig boll

Allsidig träning med inriktning på teknik,
taktik och motion. Grupper inom olika
nivåer. Tennis är en sport för hela livet!

Vanlig boll

18- år

Värdegrund
ÄTK har en värdegrund som bygger på glädje, gemenskap, utveckling och respekt.
Detta är grundbyggstenarna för alla tränare i ÄTK samt ska genomsyra arbete och
träning inom klubben och bland medlemmar.

Hemsida och social media

Miditennis

Vuxen

Under större delen av året som är inomhussäsong håller klubben till i kommunens
tennishall på Idrottsgatan i Ängelholm. Tennishallen har nyligen blivit renoverad
med nytt underlag (plexipave) och har fräscha omklädningsrum med toalett/dusch.

Den digitala hemvisten för ÄTK är på adressen: engelholmstk.net där
intresserade kan läsa aktuell information, se träningsschema, finna telefonnummer, anmäla till träning m.m. Ofta sker återkoppling från arrangemang genom
bilder/kommentarer på klubbens öppna facebook grupp: facebook.com/
engelholmstk

Tävlingar
Klubben arrangerar årligen tävlingen Havsbadsspelen som är en tradition som
sträcker sig 40 år tillbaka i tiden. Den ligger strategiskt intill “Båstadveckan” i
tennis, och har de senaste åren lockat 400 deltagare. Varje år brukar ett
klubbmästerskap hållas för de som vill mäta sina krafter, vanligtvis i samband med
säsongavslutning som social aktivitet. I klubben finns också flera lag som deltar i
seriespelet inomhus och utomhus mot regionens andra tennisklubbar.

Övriga aktiviteter
Klubben brukar ha en populär julavslutning för juniorerna med tomte och alla
handa aktiviteter. Några av klubbens juniorer har även gått utbildning som
“bollkalle” eller annan funktionär och arbetat i bl.a. Davis Cup. Vi brukar också ha
öppet hus ett par gånger om året för att låta folk som är nyfikna på vår verksamhet
prova på tennis.

