
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev februari 2022 

Vi lämnar en intensiv januari-månad och ser nu fram emot ljusare 

tider. Flera aktiviteter planeras, både för juniorer och vuxna under 

februari. Vi vill fortsätta vara en aktiv tennisklubb och söker därför 

förstärkning i det ideella arbetet – här kommer nyhetsbrevet för 

denna månad.  

 

Ordförande har ordet 

I vanlig ordning var januari intensiv på Huddinge tennisklubb. Vårt 

klubbmästerskap avlöpte smidigt och vi kunde avnjuta många spännande 

matcher. I fotocollagen ovan ser ni några av vinnarna, gratulationer till era 

fina bedrifter.  

 

I år kommer Huddinge tennisklubbs årsmöte ske i samband med en 

tennisaktivitet. Boka därför redan nu in söndagen den 24 april i din 

kalender. En formell inbjudan och information om hur du anmäler dig till 

årsmötet kommer skickas ut separat senast två veckor före stämman.  

Har du en idé som du tycker att klubben borde förverkliga? Skriv en motion 

till årsstämman! Motioner skall vara inlämnade senast den 1 mars till 

styrelsen@huddingetennis.se. Mer om årsstämman och motioner finns att 

läsa om på hemsidan.  
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Våra nuvarande revisorer Anders Hallberg och Jan Olov Eek lämnar nu sina 

uppdrag efter många fina år i klubbens tjänst. Valberedningen söker nu 

personer som skulle kunna anta uppgiften som klubbens revisorer. Vidare 

behöver även styrelsen stärkas upp. Har du förslag på personer för dessa 

uppgifter eller är intresserad själv, anmäl då detta till valberedningens 

sammankallade Per Nilsson. 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Under sportlovet har vi i vanlig ordning vårt Sportlovsläger för juniorer. 

Information om lägret och anmälan se vår hemsida. 

Under kalendervecka 12 (18-27 mars) är det dags för vår populära 

juniortävling, Huddinge Open 2022. Ett perfekt tillfälle för klubbens alla 

juniorer att prova på att delta i en större tävling på hemmaplan. Om ni har 

frågor eller funderingar kring tävlingen och anmälan maila till 

tranare@huddingetennis.se.  

Lunchtennisen pågår som vanligt, måndagar och fredagar, bokning sker 

som vanligt via MyCourt. Fysträningspassen för vuxna uppskattades av 

många varför vi fortsätter med dessa på onsdagar klockan 17.00, anmälan 

görs till Richard Sjöqvist via mail. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Juniorkommittén planerar flera aktiviteter under våren för juniorer. Mer 

information och anmälningsförfarande skickas ut av tränare inför varje 

aktivitet. Aktuella kvällar är följande:  

 

Aktivitet Datum  

Mini-kväll 5 februari 

Midi-kväll 12 mars 

Maxi/tennisskola 2 april 

Tjejkväll 23 april 

 

Tävlingskommittén kommer att arrangera fler dubbel- och 

matchspelsaktiviteter. För att inte missa möjligheten att delta i dessa 

aktiviteter rekommenderas att du prenumererar på nyheter på klubbens 

hemsida och även tittar in på vår kalender. 
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Damkommitténs Damdubbel-kväll har skjutits längre fram i vår, när 

smittspridningen i samhället förhoppningsvis har klingat av. Preliminärt 

datum är just nu den 23 april. Klubbens damer kommer erbjudas 

blixtdubblar, mingel och information om vad som är på gång för klubbens 

damer. Mer information om denna aktivitet kommer läggas ut på hemsidan.  

Övrigt 

Kansliet låter meddela att man ska ta för vana att uppge fakturanumret 

när man betalar sina räkningar från klubben. 

 

Klubbens 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. 

 

 

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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