
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev oktober 2021 

I vanlig ordning är det fullt med aktiviteter på HTK. Inköp av nya 

möbler och Huddinge höstspel som avslutades idag med en 

finalplats för vår Ludvig Svärd. Kommittéerna har mycket 

spännande på gång, bland annat en klubbfest den 20 november. 

 

Ordförande har ordet 

Vår hemsida är HTK’s ansikte utåt och den viktigaste kommunikations-

kanalen för vår klubb. På hemsidan kan ni medlemmar hitta bland annat 

information om aktuella och kommande aktiviteter. Som ett komplement 

till vår hemsida lanserar vi nu HTK’s nyhetsbrev. Genom nyhetsbrevet får ni 

samtliga medlemmar det mest aktuella från både styrelsen, tränarna och 

kommittéer i ett samlat utskick. Nyhetsbrevet kommer fortsättningsvis 

publiceras på hemsidan första söndagen i varje månad – så håll utkik.  

 

Idag avslutades vår juniortävling, Huddinge Höstspel. Det var många 

anmälda juniorer och vi blev tvungna att hyra in oss hos Tumba TK för att få 

ihop tävlingen men i övrigt avlöpte tävlingen enligt plan. Tack all personal, 
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föräldrar och juniorer som arbetat hårt för att tävlingen kunde bli en succé. I 

morgon är verksamheten igång som vanligt.  

 

Vi är redan inne i oktober, vilket innebär att det är hög tid att stänga 

utebanorna. I vanlig ordning sker det på ideell basis och Thomas Perslund 

leder det arbetet. För er som har möjlighet att hjälpa till har ni mer 

information under fastighetskommittén.  

Inomhusmiljön har fått sig en liten ansiktslyftning som många av er säkert 

märkt. Det blev verkligen trevligt med lite nya möbler. 

 

Vår trivselkommitté planerar som bäst vår klubbfest den 20 november, de 

är väldigt hemlighetsfulla, men de är sprudlande entusiastiska kring detta, 

och av det lilla jag snappat upp så blir det fantastiskt roligt. Det kommer 

snart att komma en formell inbjudan till alla vuxna medlemmar. 

Information från Richard och tränarna 

Huddinge Höstspel  

Efter ett långt tävlingsuppehåll var det äntligen dags för första 

juniortävlingen på hemmaplan. Alla vill komma igång med tävlandet igen 

och med spelare från hela Stockholm och 16 hemmaspelare landade vi i en 

fullsatt tävling och lite till. Huddinge Höstspel är en av tre tävlingar som vi 

arrangerar för att göra det lättare och roligare att komma igång med 

tävlingsspel för våra egna juniorer. Tävlingen är också ett bra tillfälle för oss 

i tränarteamet att se mycket matcher på hemmaplan men även att umgås 

med juniorer och föräldrar. Många fina och välspelade matcher och den 

som lyckades bäst från Huddinge var Ludvig Swärd-09 i PS14 B med en 

finalplats. Nästa juniortävling är Huddinge Open i mars 2022 och då hoppas 

vi på ännu fler Huddingespelare.  

Höstlovsläger   

Första lovet från skolan närmar sig och det innebär tennisläger för oss på 

Huddinge Tennis. Information och anmälan kommer ut på hemsidan under 

måndag och vänta inte för länge med att anmäla för det brukar vara stort 

intresse. 35-40 platser har vi lite beroende på hur många i varje ålder som 

anmäler sig  

Tennisshopen  

Nytt sortiment på tennisskor finns nu i shopen, både herr, dam och junior. 

En tennissko är styvare än en vanlig inomhussko för att ge tillräckligt stöd 



 

 

för de påfrestningar som det hårda underlaget tillsammans med snabba 

riktningsförändringar skapar. Stötta klubbens verksamhet genom att handla 

din tennisutrustning i shopen  

Månadens Utmaning  

Flest antal slag i rad med tennispointer mot bollväggen i bollrummet  

Avståndet ska vara från servelinjen på minitennisbanan närmast bollväggen  

Godkänt test filmas eller med en tränare som räknar och tittar  

Pris från shopen till de tre med högst antal träffar i rad. 

 

Senaste nytt från kommittéerna 

Kommittéerna syfte är att stötta personalen och styrelsen i det dagliga 

arbetet med Huddinge Tennisklubb. Vill man vara med och bidra till att 

forma Sveriges bästa tennisklubb kan man läsa mer om kommittéernas 

arbete här och ta kontakt med vardera kommittés sammankallande för mer 

information. 

Information från Fastighetskommittén: 

Fastighetskommittén är helt nybildad och har i uppdrag att utveckla 

underhållsplanen för hallen och våra utebanor samt vara kontaktyta mot 

hyresvärd och vår hyresgäst Utsäljeskolan. Som de flesta säkert har noterat 

har byggnationerna inne i hallen färdigställts och det finns numera en vägg 

mellan bana 3 och 4 samt en uppfällbar trappa mellan bollrummet och 

bana 4. Vi har kompletterat alla banor med kameror så att man snart 

kommer kunna spela in sig själv när man spelar oavsett bana. Eftersom 

bana 4 inte syns från läktaren längre kommer vi att streama juniorträning 

på bana 4 till den stora TV:n i kafeterian (övrig tid är kameran avstängd). 
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Lördagen den 9 oktober är planen att utebanorna ska stängas och Thomas 

Perslund vädjar om hjälp. Vid dåligt väder blir söndagen den 10 oktober 

reservdag. Start kl.11 och anmälan att man kommer och hjälper till görs 

till Thomas via mail thomas.perslund@gmail.com. 

Information från Juniorkommittén: 

Juniorkommittén har i uppdrag att höja engagemanget och stärka 

klubbkänslan, genom fler sociala aktiviteter för klubbens juniorer samt 

skapa bättre förutsättningar för klubbens juniorer att börja tävla. Därför 

kommer juniorkommittén att starta matchspel för juniorer i åldern 10-18 år 

med start fredag 22 oktober. Håll utkik för information och anmälan som 

kommer att skickas ut med mail. 

 

Precis som tidigare år kommer kommittén även anordna en MINI, MIDI, 

MAXI och tjejkväll under hösten. Mer information om anmälan och datum 

kommer inom kort via mail. Boka även in redan nu juniorernas julavslutning 

den 16 december mellan klockan 17-19. Förutom god julmat kommer roliga 

aktiviteter att arrangeras.   

Information från Tävlingskommittén: 

Seriespelet (inomhus) startar nu i oktober och HTK har 12 lag anmälda, – 

både juniorer och vuxna. 

Gruppspelen pågår och sista dag för pågående omgångar är 7 november. 

Om du är intresserad av att börja i gruppspelen skickar du en 

intresseanmälan till gruppspel@huddingetennis.se . 

Information från Damkommittén: 

Damkommittén arrangerar en Dubbelkväll för Damserielagen den 8 

oktober. Syftet är att spela med olika personer inom lagen och därmed 

möta olika spelstrategier och spelkunskap. Allt för att vässa lagen inför 

kommande seriestart.  

Information från Trivselkommittén: 

Trivselkommittén har som uppgift att verka för trivseln på klubben tex 

genom att göra det fint i våra lokaler och inte minst ordna klubbfest. Ni har 

väl bokat in 20 nov? Då blir det klubbfest för alla vuxna medlemmar! Håll 

ögonen öppna efter inbjudan som kommer ut vilken dag som helst. Max 

150 personer, så först till kvarn! 

https://www.huddingetennis.se/tavlingar/serielag/
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Övrigt 

Lunchtennis  

Nya rutiner för lunchtennis där alla pass bokas i MyCourt  

Två veckor framåt kan bokas och senast kl. 08.00 samma dag boka av 

kostnadsfritt. Lunchtennisen sker på tre banor vilket ger tolv platser med 

full fart!! 

 

 

Stort tack till våra sponsorer 

 

 

 

 

 

Följ oss på: 

 @HuddingeTK alt. Huddinge Tennisklubb 

 Instagram huddingetennisklubb 

 

Hemsida: www.huddingetennis.se 
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