
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev mars 2022 

Då var februari över och vi kan nästan känna att våren är på gång. 

HTK hade många framgångar i Gävle, dags för ny omgång i 

gruppspelet och vår egen juniortävling, Huddinge Open, går av 

stapeln i mars. Vi vill fortsätta vara en aktiv tennisklubb och söker 

därför förstärkning i det ideella arbetet – här kommer 

nyhetsbrevet för denna månad.  

 

Ordförande har ordet 

Februari är till ända och likaså sportlovet. Ni som var hemmavid märkte 

kanske av att det var full aktivitet i tennishallen då vi hade vårt uppskattade 

sportlovsläger för våra juniorer.   

 

Vi hade en tävlingsresa till Gävle för våra juniorer där de kämpade och 

gjorde oss alla stolta. Mer information om resultaten längre ned. 

Vi vill upprepa att valberedningen söker 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. 

 
 

mailto:Per.Nilsson@gih.se


 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

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

juniortävling, Huddinge Open 2022. Instruktionsverksamheten har uppehåll 

och det kommer inte finnas några lediga bantider på eftermiddagarna och 

helgerna. Det finns dock fortfarande möjlighet att boka bana under 

vardagsförmiddagarna. 

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 

Tävlingskommittén startar en ny omgång av gruppspelet 7 mars, ni som vill 

vara med kan anmäla er via mail till gruppspel@huddingetennis.se senast 

idag, 6 mars, kl. 20.00.  

 

Juniorkommittén arrangerade en tävlingsresa till Gävle för våra 

tävlingsjuniorer under helgen 18-20 februari. Våra tävlingsjuniorer tog hem 

många pokaler. Edvin vann HS21, Vilmer komma tvåa i PS16A, Gustav och 

Vilmer kom tvåa i PD16, Ludvig vann PS14A och vann även PD14 med 

Armin.  

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  

Midi-kväll 12 mars 

Maxi/tennisskola 2 april 

Tjejkväll 23 april 

 

Nu börjar snart en ny spelomgång i dammotionsdubbeln och 

damkommittén hoppas att fler damer vill anmäla sig. Vi gör ett spelschema 

för alla söndagar under perioden 3/4 - 22/5 (ej påskdagen). Du som är 

intresserad, anmäl dig senast 25/3 till Elisabeth Wallin . Ni som redan är 

med i motionsdubbeln får en separat förfrågan om fortsatt spel. 

 

https://www.huddingetennis.se/traningsverksamhet/vuxentennis/
https://www.mycourt.se/
https://www.huddingetennis.se/2021/11/07/fystraning-for-vuxna/
mailto:richard.sjoqvist@huddingetennis.se?subject=Fysträning
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
mailto:Elisabeth.e.wallin@gmail.com


 

 

Alla damer som på olika sätt är aktiva i klubbens verksamhet är välkomna 

lördag 23/4, till en eftermiddag med dubbelspel, mingel och information 

om klubbens verksamhet. Separat inbjudan kommer. 

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. 

 

 

https://www.huddingetennis.se/
https://www.huddingetennis.se/

