
ÅBY
TENNISKLUBB

Företagare
- Vill du vara med?



Kontakta oss: 011-64263
abtytennisklubb@telia.com

Hoppas du är med!

Vår ambition är att driva Åby TK med bredd!  
Allt ifrån glada barn och hungriga ungdomar 
med tävlande i sikte, till trivsamt matchspel för 
våra seniorer. Våra ledare anpassar träningarna 
för allas behov med bra gemenskap och god hälsa
som ledord. Lek, motion eller elitidrott - välj själv.

Tennisen går framåt och är den fjärde 
populäraste sporten i världen. Åby TK är med
i utvecklingen och behöver resurser framöver.

Vi arbetar ständigt med att rusta, bygga och bistå  
med bra tränare, pararellt med stort ideellt arbete 
för att skapa denna fina miljö.

Se över våra olika sponsringspaket.
- Ni är viktiga och gör stor nytta för oss.
Välj ett paket eller kanske har Ni en egen idé?
Varför inte spela tennis själv med ditt företag
- hur kul som helst.



Våra sponsringspaket

 ÅBY TENNISKLUBB

Brons

Logga på web & mail
samt tävlingsa�scher

Skylt 200x100cm inomhus

Silver

G
uld

Skylt 300x90cm utomhus

Loggo på tavla i hallen 

D
iam

ant

Fasadkylt 500x250cm 

1tim träning i veckan, 
mellan kl. 10.00-15 .00

10 000:- 50 000:- 25 000:-  5000:-

ÅBY
TENNISKLUBB

Paketen löper över ett år i taget



ÅBY
TENNISKLUBB

Vi fortsätter att utvecklas!

1965 den 17 december bildades Åby tennisklubb.
I början användes Hultdalsskolans gymnastiksal och under 
sommaren Getåhotellets tennisbana. 

1972 föreslogs för första gången att egen hall skulle byggas.
Vid ett välbesökt möte i Hultdalskolan beslutades att alla 
ansträngningar skulle göras för att bygga en egen hall.
Utan kommunal borgen och med många ideella insatser 
kunde klubben slutligen uppföra Åby tennishall.

1981 den 12 december invigdes hallen .

1983 byggdes två utebanor. 

1990 kompletterades med ytterligare en utebana.

1991 byggdes hallen ut med en tredje inomhusbana

2012 byttes golven till moderna Plexipave

2014 installerades LED belysning med lägre energiförbrukning.

Under denna fina utveckling har klubben vuxit till en framgångsrik
förening med ca: 600 medlemmar - en av de största i regionen.
Ungdomsverksamheten är positiv med roliga träningar.
Tävlingsresultaten når ständigt framgångar runt om i landet.
Vuxen och senior spelandet sprider ständigt härlig gemenskap.

2017 - Vi har massor ideér att utföra för att bli ännu bättre. 
               All hjälp är tacksam och mycket behövlig.

Kontakta gärna oss: 
aby.tennisklubb@telia.com eller 011- 640 63


