
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev maj 2022 

Lyckat årsmöte med stabil verksamhetsplan för framtiden, 

utebanorna är spelbara, lyckad damaktivitet i samarbete med 

Blomstrande Ting – här kommer nyhetsbrevet för denna månad.  

 

Ordförande har ordet 

För Huddinge tennisklubb är medlemmarna viktigast, därför arbetar vi i  

styrelsen tillsammans med personal löpande med att utveckla vår 

verksamhet och anläggning. Vår ambition är att vi ska vara en stark och 

levande förening som tar vara på människors engagemang och inspirerar 

till delaktighet. Samtidigt som vi också vill vara en förening som arbetar för 

en trygg idrottsmiljö och jämställdhet.  

 

Några av er deltog på årsstämman där jag fick möjlighet att personligen 

berätta om verksamhetsplanen för Huddinge tennisklubb. 

Verksamhetsplanen  fokuserar inte bara på ett enskilt verksamhetsår utan är 

en flerårig plan, detta för att stärka den långsiktiga planeringen för vår 

verksamhet. En plan som bygger på tennisklubbens vision och 

verksamhetsidé, där målen och prioriteringar ger en tydlig inriktning till 

styrelsen hur arbetet ska bedrivas under 2022-2025.  

 

Styrelsen strävar efter att Huddinge tennisklubb ska drivas av er 

medlemmar och är därför beroende av ert engagemang. Ett stort 

engagemang bland medlemmar ökar både gemenskapen, trivseln och 

förutsättningarna för en ekonomisk välmående tennisklubb. Jag 

 
 



 

 

tillsammans med övriga i styrelsen kommer genom olika forum under 2022 

skapa förutsättningar för en större delaktighet, exempelvis kommer en 

medlemsenkät skickas ut under 2022. Verksamhetsplanen finns här på vår 

hemsida. 

 

Nu är utebanorna färdiga för spel, tävlingsjuniorerna har redan börjat träna 

ute inför vår egen juniortävling, Huddinge Outdoor. Välkomna att boka 

banor och förbered er för utomhussäsongen och Klubbmärsterskapet 

utomhus i augusti. Vill skicka ett stort tack till Classe och Thomas som 

koordinerade arbetet med utebanorna, men vill också tacka alla er som 

hjälpte till förra helgen. 

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.  

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 

Som tidigare nämnts är utomhusbanorna klara. Vi kommer inom kort starta 

gruppspelet utomhus, sista anmälningsdag är 8 maj. Vill du som medlem 

delta i utomhusgruppspelet skickar du din anmälan per mail till 

gruppspel@huddingetennis.se. Det är först till kvarn som gäller.  

 

Lördagen den 7 maj kl.18.00 anordnar klubben och Juniorkommittén i 

samarbete med våra duktiga tävlingstjejer Chanel och Natalie ett event för 

Tenniskolans alla tjejer. Det blir mycket matchlekar under ledning av 

Chanel och Natalie, dessutom bjuds det på enklare fika. Eventet som är 

kostnadsfritt beräknas hålla på till ca kl.20.00. För att kunna planera 

aktiviteterna på bästa sätt behöver ni aktivt anmäla ert barn. Detta görs till 

Daniel senast torsdag 5 maj. 

https://www.huddingetennis.se/wp-content/uploads/2022/04/Verksamhetsplan-2022-2025.pdf
https://www.huddingetennis.se/2022/04/28/utebanorna-oppna-2/
https://www.huddingetennis.se/2022/03/22/sommarlager-for-juniorer-v24-v25-och-v32-2/
https://www.huddingetennis.se/2022/03/22/sommarlager-for-juniorer-v24-v25-och-v32-2/
https://www.huddingetennis.se/2022/03/22/tenniscamp-utan-forkunskap-v26/
https://www.huddingetennis.se/
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?subject=Utomhusgruppspel
mailto:holandese@hotmail.com


 

 

 

 

Lördagen den 23/4 anordnade Damkommittén tillsammans med 

Blomstrande Ting en VIP-dag. Det kom 27 st entusiastiska damer som bjöds 

på dubbelspel, mingel med bubbel och snittar, utställning och försäljning av 

Blomstrande Ting. Med andra ord ett lyckat arrangemang, då alla blev 

vinnare. Damkommittén passade också på att informera om klubbens 

damverksamhet. Damkommittén kommer att planera för fler liknande 

eventen. 

 

Tävlingskommittén har redan börjat planera för utomhus-

klubbmästerskapet som går av stapeln i augusti. Klubbmästerskapet 

kommer huvudsakligen vara under vecka 33, vi kommer också kunna spela 

under helgen vecka 32 om vi får ett stort deltagarantal. Anmälan sker på 

SvTF Tournament planner. 

Övrigt 

Det finns väldigt mycket kvarglömt i tennishallen, vattenflaskor, täckbyxor, 

träningskläder, skydd till tennisrack, skor mm. Allt finns samlat i entrén i en 

låda. Vet ni med er om att ni saknar något ta en titt i lådan. Snart tömmer vi 

lådan (skänks eller kastas). Det gäller även skor som finns på skohyllorna, vi 

kommer att systematiskt kasta skor som legat kvar en längre period. 

 

https://www.blomstrandeting.se/
https://www.blomstrandeting.se/
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/25daa147-a445-4fec-876c-aa879acf7f40

