
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev april 2022 

Trots bakslag för våren är det dags att förbereda utomhusbanorna 

inför utesäsongen och för kommande utomhusgruppspelet. Men 

innan dess kommer damerna damdubbeldag arrangeras och 

årsmötet hållas – här kommer nyhetsbrevet för denna månad.  

 

Ordförande har ordet 

Tyvärr fick vi ett rejält bakslag i väderleken denna helg vilket medförde att 

den planerade arbetshelgen med utebanorna har fått nu skjutas fram  

helgen den 23 och24 april. Inför detta behöver vi en hel del hjälp från er 

medlemmar. Om ni kan ställa upp ca 2-3 timmar någon del av dessa dagar 

hör av er till Thomas Perslund, som håller i arbetet. 

Jag är otroligt glad över att informera om att Huddinge tennisklubb har 

genom marknadskommitté inlett ett samarbete med Blomstrande Ting. 

Förutom att sponsra med blommor till alla finalister i Huddinge Open 2022 

ordnade Blomstrande Ting även blommor till borden i cafét. I samarbetet 

ingår även vid beställning av blommor via deras hemsida och skriver ”HTK” i 

fältet anteckningar så får Huddinge Tennisklubb 5% av beloppet i kickback. 
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Jag vill även påminna alla medlemmar om att Huddinge Tennisklubbs 

årsmöte kommer vara den 24 april, kl. 15-18. Utöver årsmötet bjuds det på 

tennisaktivitet och mingel med lättare förtäring och dryck. En separat 

inbjudan kommer att skickas ut. 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Det är hög tid att anmäla sig till sommarens tennisläger för juniorer. Vecka 

24, 25 och 32 för de juniorer som redan spelar tennis. Vecka 26 är det 

nybörjarcamp, utan några krav på förkunskaper och passar även de som 

spelat 1-2 terminer. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns på 

vår hemsidan.  

Under förra veckan genomfördes vår juniortävling, Huddinge Open, med ca 

250 deltagare varav 15 tävlande från Huddinge tennisklubb. Det bjöds på 

många fina matcher och det var bra stämning under hela tävlingen. 

Utmärkande resultat från Huddinges spelare den här gången blev Caesar 

Togeretz med en finalplats i PS12C och Olivia Grohman med en 3:e plats i 

FS14B. Tävlingen fick lite extra glans med hjälp av Blomstrande Ting, då 

finalisterna fick härliga blommor och möjlighet fanns för besökare att köpa 

delar av deras utbud på plats i hallen. 

Fortsätt gärna att anmäla er till lunchtennisen som arrangeras måndagar 

och fredagar. Bokning sker som vanligt via MyCourt. Även 

fysträningspassen för vuxna u fortsätter på onsdagar klockan 17.00, 

anmälan görs till Richard Sjöqvist via mail. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Vill du som medlem delta i utomhusgruppspelet som startar när 

utomhusbanorna är iordningsställda skickar du din anmälan per mail till 

gruppspel@huddingetennis.se. Det är först till kvarn gäller. Nästa omgång 

av våra gruppspel inomhus startar i augusti/september, anmäl ert intresse 

till gruppspel@huddingetennis.se. 

 

Juniorkommittén har planerat flera aktiviteter under våren för juniorer. Mer 

information och anmälningsförfarande kommer skickas ut av tränare inför 

varje aktivitet. Sista aktiviteten för våren är Tjejkväll den 23 april. 
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Även den 23 april kommer en damdubbel-eftermiddag att arrangeras av 

Damkommittén. Blomstrande Ting kommer finnas på plats med blommor, 

inredning och kläder, kanske blir det en modevisning om det blir tillräckligt 

stort intresse. Mer riktad information kommer inom kort. 

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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