
BILLERUD  
TENNISKLUBB

Billerud TK grundades 1923 och är en av  
Sveriges äldsta tennisklubbar. Vi har nyligen byggt en 

padelbana inomhus och installerat 4 st bordtennisbord 
då vi satsar på flera racket sporter. 

Ni har alltså möjlighet som företag att erbjuda era 
anställda spel och träning i Tennis, Padel och Bordtennis 

Tennishallen är belägen vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle. 
Fastigheten ägs och drivs av BTK. Vi hyr ut en  

tredjedel av fastigheten till Säffle Kommun som  
därmed kan erbjuda alla gymnasieelever  

på Herrgårdsgymnasiet en av de bästa multisport- 
hallar som finns i Säffle. 

Vi vill med denna presentation skapa en relation med så 
många företag som möjligt i Säffle genom att erbjuda 

fördelaktiga friskvårdspaket till alla anställda i ert företag



FRISKVÅRD 

• Minskad frånvaro 
• Ökad produktivitet 
• Lägre personalomsättning 
• Sänkta kostnader för sjukdom 

och rehabilitering 

Då racketsporter spelas året om,  
är det ett mycket bra alternativ  

eller komplement till gym. 
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BTK har ett unikt koncept  
som vi kallar: 

CLINIC 

Clinic är en mycket bra metod  
att introducera och/eller utveckla  
det befintliga spelkunnandet hos 

varje individ. 

• 70% av tiden innebär att du har 
direkt kontakt med racketsporten på ett  
dynamiskt sätt. 
• 20% av tiden får du tips på hur du  
omedelbart förbättrar ditt spel. 
• 10% av tiden går åt till att förbättra  
ditt spel genom dina medspelare 
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FRISKVÅRDSPAKET ! 

Billerud Tennisklubb erbjuder er 
ett antal friskvårdspaket som ni kan se 
på nästa sida. Vi hoppas att ni tycker  
det är intressant att kombinera nytta  

med nöje -  för både er och oss. 
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Friskvård 1500 kr Friskvård 3000 kr
Friskvård 5000 kr

Friskvård 8000 kr

- 4 biljetter till clinic 
- 4 timmar banhyra 
- Samarbetspartner logo 
    på vår hemsida.

- 8 biljetter till clinic 
- 8 timmar banhyra 
- Samarbetspartner logo

- 12 biljetter till clinic 
- 12 timmar banhyra 
- Samarbetspartner logo. 
- Logotype skylt i Tennishall 
- 20% rabatt banhyra

- 20 biljetter till clinic 
- 20 timmar banhyra 
- Samarbetspartner logo. 
- Logotype skylt i Tennishall 
- 20% rabatt ban hyra 
- Fri tillgång till kök och  
    klubblokal för företags 
    konferens.

Kontakt: 
Per-Åke Grunnan 

Klubb och fastighetsansvarig BTK 
Tel: 0702744641 

Mail: perake.grunnan@gmail.com
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