
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev januari 2022 

Vi rivstartar året med klubbmästerskap, nya omgångar i 

gruppspelen samt terminsstarter i instruktionsverksamheten – här 

har ni första nyhetsbrevet för 2022.  

 

Ordförande har ordet 

Jag börjar med att önska god fortsättning på det nya året. Då har vi lagt 

2021 bakom oss, ännu ett år med fantastiska bedrifter men också 

utmaningar. Trots Covid-19 hängande över oss har det mesta av vår 

verksamhet bedrivits utan större störningar tack vare vår personal och de 

som arbetar ideellt för klubben. Ett stort tack till er samtliga. 

Sista sociala aktiviteten för året var Juldubbeln den 25 december. Det blev 

ett mycket trevligt arrangemang med spännande matcher. Finalen togs 

hem av Oskar Andersson och Ludvig Swärd – grattis killar! Jag vill även rikta 

ett stort tack till Jonas Pettersson som höll ihop Juldubbeln. 

Årets första aktivitet blir vårt inomhus klubbmästerskap som startar den 3 

januari. På hemsidan finns mer information och länk till matchschema.  

 

 
 

https://www.huddingetennis.se/tavlingar/klubbmasterskap/


 

 

En sak jag verkligen ser fram emot i år är vår träningsresa till Kroatien som 

sker i slutet på maj och som bokades snabbt upp. Nu håller vi tummarna för 

att den blir av.  

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Vårterminen startar den10 januari för juniorerna och vuxna. Om inget annat 

har meddelats är det samma träningsschema som man hade under 

höstterminen som gäller. Det kan finnas någon enstaka ledig plats kvar, vid 

intresse maila tranare@huddingetennis.se för juniorträning och 

vuxentraning@huddingetennis.se för vuxenträning om. 

Lunchtennisen startar också den 10 januari, bokning sker som vanligt via 

MyCourt. 

Första fysträningspasset för vuxna är onsdagen den 12 januari kl17.00, 

anmälan görs till Richard S via mail. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Under januari arrangerar vi två dubbelaktiviteter. Lördagen den 22 januari, 

kl.14-16, bjuder vi in till dubbelspel för alla medlemmar (15år och äldre). 

Det blir korta intensiva dubbelmatcher. Uppdelning i par görs på plats. 

Anmälan görs via MyCourt och anmälan öppnas den 8 januari. 

Damkommittén kommer arrangera en dubbelaktivitet den 29 januari. Mer 

information om denna aktivitet kommer snart läggas ut på hemsidan. Tips - 

prenumererar på nyheter från hemsidan så man inte missar något. 

Gruppspelen startar den 10 januari. Vid intresse att delta i gruppspelet 

skickas en intresseanmälan till gruppspel@huddingetennis.se senast den 3 

januari. 

Övrigt 

Vår hemsida är vår primära kanal för att kommunicera med er medlemmar. 

Vi gör ständigt uppdateringar och förbättringar. Nu finns möjligheten att få 

en notifiering när något nytt läggs ut på hemsidan. Du behöver bara fylla i 

namn och email på hemsidan så kommer notifieringen. 
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Vi har också skapat en kalender över alla aktiviteter som klubben 

arrangerar. Det kan vara träningsaktiviteter, serielagsmatcher, tävlingar, 

sociala aktiviteter mm. Ta en titt och återkom med er återkoppling. 
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