Enskede Lawn Tennisklubb

Sponsorpaket

Hjälp ELTK att ta fram morgondagens tennisstjärnor

Enskede Lawn Tennis
Klubb
Enskede Rackethall
Sockenvägen 290
120 40 Årsta

Telefon: 08-81 90 70
E-post: info@eltk.se

Vi vill kunna stödja ungdomarna hela vägen!
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ENSKEDE LAWN TENNISKLUBB
ELTK grundades 1931 av tennisintresserade boende i Enskede. Då hade klubben tre utomhusbanor där Enskede IP idag ligger.
Sedan 1985 har klubben bedrivit sin verksamhet i Enskede Rackethall.
Klubben har 590 medlemmar varav 250 är juniorer. Grunden i verksamheten är junior- och tävlingsverksamheten där klubben
varje år genomför 2 stycken nationella juniortävlingar, ELTK Cup och Enskede Kannan.
Klubben har en stor uppskattad seniorverksamhet med gruppspel och vuxenträning. Verksamheten sköts och utvecklas av de tre
heltidsanställda tränarna, med Jasmin Galijasevic som huvudtränare.
Läs mer om klubben på www.eltk.se.
VAR MED OCH STÖD UNGDOMARNA HELA VÄGEN
ELTK har en väl utvecklad ungdomsverksamhet. De yngsta spelar i miniklubben (5–6 år) varifrån de går vidare till mer avancerad juniorträning.
Under 2016 har ELTK haft många framgångar på juniorsidan, vilket har gett följande Sverigeranking bland juniorer:
Sara Dahlström #3
Nikola Slavic #11
Amanda Dahlström #20
Att gå från lovande junior till seniorspelare på touren är ett stort steg. Det krävs mycket stöd och resurser för att göra denna resa.
Mängden träningstimmar måste öka, juniorerna måste få tillgång till speciallisttränare för sin fysik och för det mentala. Dessutom så behöver juniorerna under skolloven få tillgång till bra träningsläger. Utöver detta så måste juniorerna regelbundet komma
ut på internationella tävlingar. Att bara spela i svenska turneringar räcker inte då nivån på dessa är allt för låg.
Idag har tennisklubbarna i Sverige oftast inte den ekonomiska eller strukturella möjligheten att hjälpa ungdomarna med allt
detta. Det här är ett problem som hela tennissverige lider av vilket visar sig inte minst på världsrankingen. Dessutom så är det en
bidragande orsak till att många ungdomar avslutar sin tennisresa i allt för tidig ålder.
ELTK ser att med de förutsättningar och den grundverksamhet som idag finns har möjlighet att göra något åt detta. Men ELTK
behöver hjälp. Klubbens resurserna räcker idag inte till för att nå ända fram. Viktigt är att denna satsning inte bara har att göra
med de allra bästa, utan klubbens insikt är att bredd bygger topp som i sin tur bidrar till en ökad bredd. Genom att skapa möjlighet att gå hela vägen skapar vi samtidigt förutsättningarna för en ännu bättre bredd-verksamhet.
För vår satsning har mål tagits fram:
1.
2.
3.
4.

Få ungdomarna att fortsätta spela tennis i de övre tonåren
Få upp fler spelare på Sverigerankingen
Få in spelare på college-tennis
Få spelare rankade på touren

För att nå dessa mål behöver ELTK stöd och därför har tre attraktiva sponsorpaket tagits fram. Utöver dessa paket finns även
möjligheten att bli huvudsponsor för en av våra tävlingar.
Var mer på resan, stöd ELTK att hjälpa ungdomarna nå hela vägen!
OM ENSKEDE RACKETHALL
Enskede rackethall är en av Sveriges mest kompletta rackethall med de 4 stora racketsporterna och gym. Hallen byggdes 1985
och byggdes ut 2010. Sedan 2015 har hallens fem tennisbanor kompletterats med två banor på grus. Den ’spelbara’ golvytan är
ca 7000m2.
Hallen besöks dagligen av mellan 800—900 spelare!
Hallen har varit värd för VM och SM i Racketlon samt andra stora tävlingar inom Tennis, Squash och Badminton.
Enskede rackethall ägs av ELTK och Stockholms Badmintonförbund.
Anmäl ditt intresse idag genom att kontakta oss på sponsring@eltk.se .
Jasmin Galijasevic / Huvudtränare / jasmin@eltk.se / 0703-957026
Per Dahlström / Styrelseledamot / sponsring@eltk.se / 070-9371066
Peter Leinder / Styrelseledamot / sponsring@eltk.se / 0708-633087
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Sponsorpaket Guld
35 000 SEK
Företagsexponering i hallen + Reklam på två
digitalskärmar i hallen
4 Företagsluncher med Tennis
Logo och länk på hemsidan
Sponsorkväll

Sponsorpaket Silver
24 000 SEK
Företagsexponering i hallen
Logo och länk på hemsidan
Sponsorkväll

Sponsorpaket brons
7 000 SEK
Plake på ELTK-sponsortavla
Logo och länk på hemsidan
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