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Pensionärernas TennisKlubb Stockholm
PTKS grundades 1978 och är troligen landets enda tennisklubb med e n b a r t pensionärer. Vi
är ungefär 200 medlemmar som spelar tennis med olika inriktning: singel och dubbel i flera
kombinationer och i alla spelstyrkenivåer. Alla pensionärer är välkomna även deltids- eller
förtidspensionärer.
Vi spelar i MIK-hallen som ligger på Mälarhöjdens Idrottsplats. Vi spelar alla vardagar
mellan kl 09.00 till 15.00 under perioden 1 september – 30 april. Årsavgiften är 150 kronor.
Våra spelavgifter är låga då vi har kontraktstider med MIK (singel ca 55kronor för en timme
och ca 45 kronor för 1,5 timme dubbel).
Vi spelar i grupper där grupptillhörigheten bedöms efter spelstyrka. Måndag spelas singel och
spelresultaten räknas för upp- eller nedflyttning inom grupperna. Vi har under spelåret tre
tillfällen att byta grupp allt efter resultat.
Övriga vardagar spelas dubbel (i varje grupp en blandning av herr- dam- eller mixed) och utan
resultatbokföring.
Spelschemat för de olika grupperna delas ut genom gruppledarens försorg i början av varje
spelperiod.
Vi har en rad aktiviteter utöver våra bokade tennistimmar. Varje höstsäsong startar i slutet av
augusti med en lekfull cup-tävling där deltagarna lottas samman efter spelstyrka. I pauserna
undfägnas med kaffe och smörgåsar. – I samband med årsmötet har vi vartannat år middag
med dans och vartannat år en kvällsturnering med tilltugg.
Klubben har ett livligt matchutbyte med andra pensionärsklubbar. Varje år möter vi bl a ett
lag från Finland vilket innebär en trevlig resa till Helsingfors vartannat år (klubben
subventionerar en del av resekostnaderna). F.ö. har vi utbyte med klubbar från Farsta och
Örebro.
Läs mer om detta på vår hemsida under adress www. ptks.se där du kan läsa allt om våra
aktiviteter.
Vi erbjuder gratisspel på överenskommen dag och tid om ni vill pröva på om detta kan vara
motion som passar er.

