
Anmälan till HTK Retro tennis cup 2021-12-26

HTK anordnar "HTK retro tennis cup" 
tillsammans med Halmstad Tennishall AB i 
den anrika Halmstads tennishall den 26 
december. 

Så nu är det dags att leta på vinden efter ditt 
gammal träracket och gå på loppis för att hitta 
den tidstypiska tennisklädseln.

Krav är att man måste spela med träracket. 
Har man inget racket så ange det i anmälan så 
ordnar vi rack. Det är inget krav men roligt om 
spelarna har tidstypiska tenniskläder på sig.

Datum: 2021-12-26
Tid: 08:00 - 22:00
Plats: Halmstad Tennishall, Karl XI:s väg 13
Klass: Amatörtennis men alla är välkomna. 
Spelform: Beroende på antalet deltagare så 
väljer vi spelform. Tanken är utslagsturnering i 
dam och herrsingel samt dam och 
herrdubbel. 
Inget medlemskap krävs, men medlemmar 
har företräde.
Begränsat antal platser först till kvarn är det 
som gäller. 

Kostnad: 150 kr/person och klass. (vid spel i 
både singel och dubbel =150x2=300 sek) 

Både Halmstad Tennishall och Halmstad 
tennisklubb skänker överskottet till 
Barncancerfonden. 

Sista anmälningsdag för intresse är (ej 
bindande): 2021-12-04
Efter sista anmälningsdag kontaktar vi de som 
anmält intresse med besked om cupen. 

Vill man ha hjälp med att stränga gammal 
träracketar så kontakta lars.uddstrand@gmail 
Vara ute i god tid, minst 2 veckor innan. 

Anmäl genom att fylla i formulär enligt Qr Kod / 
länk eller skicka intresse till 
lars.uddstrand@gmail.com

Ver 2021-11-17

Hallen är öppen för allmänheten under 
turneringen så passa på att besöka den anrika 
hallen och upplev den förgångna tiden och varför 
inte sitt på pressläktaren och upplev tennis 
medans du avnjuter glögg och pepparkaka.

Åskådare, som inte deltar i turnering, får möjlighet 
att bidra till barncancerfonden genom swish.

Framsteg inom barncancerforskningen möjliggörs 
bland annat tack vare bidrag från engagerade 
företag. Vi är stolta över att vara med och bidra till 
Barncancerfondens mål att alla barn ska överleva 
barncancer och leva ett friskt liv.

Öppet hus Halmstads tennishall för allmänheten

Vi är med i kampen mot barncancer – det är vi stolta över!

https://forms.gle/c7uZsQ7zENeWXtK78
mailto:lars.uddstrand@gmail.com

