
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev juni 2022 

Fantastisk tennisresa till Kroatien, Huddinge Juniors Cup, 

Huddinge Outdoor samt sommarläger – här kommer nyhetsbrevet 

för denna månad.  

 

 

Ordförande har ordet 

Förra veckan var 32 av klubbens medlemmar med fyra tränare i Kroatien för 

en hel vecka med tennisträning och härligt samkväm. Jag tror jag talar för 

samtliga deltagare då jag säger att veckan var en succé. Vi hade tur med 

vädret och kunde njuta av värme och solsken hela veckan, men framförallt 

av fantastiskt välplanerade tennisaktiviteter. Kudos till Richard Sjökvist och 

hans tränare. Jag ser redan fram emot nästa resa. 

 

Tennisterminen är avslutad men under veckan som varit har en intern 

juniortävling genomförts, Huddinge Juniors Cup. Tävlingens syfte är , en 

 
 



 

 

förberedande tävling  inför vår stora utomhustävling, Huddinge Outdoor. 

På våra sociala medier kan ni se bilder på vinnarna. Igår startade Huddinge 

Outdoor med cirka 200 anmälda juniorer från Stockholmsområdet. Passa på 

och kom förbi och titta på imponerande grustennis. Bana 1-3 inomhus har 

bokats upp för säkerhets skull om det nu skulle börja regna, men bokas av 

när vädret visar sig vara stabilt. Är ni sugna på att spela inomhus kan ni 

hålla ett öga på MyCourt då nya tider släpps på allteftersom, med kort 

varsel. Huddinge Outdoor avslutas 12 juni. 

  

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Den 20 augusti 2022 klockan 14-16:00 hålls en lekfull tennismanifestation 

runt om i hela Sverige, Tennisens dag! Huddinge tennisklubb är så klart 

med i detta arrangemang. Det kommer finnas möjlighet för medlemmar 

och icke medlemmar att delta i olika tennisaktiviteter inomhus och 

utomhus.  

Det finns några platser kvar till tennislägret v32, mer information finns på 

hemsidan. 

Intresseanmälan för höstterminens instruktionsverksamhet finns ute på 

hemsidan, både för juniorer och vuxna. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Ni som är intresserade av att spela i gruppspelet kan redan nu göra en 

intresseanmälan till nästa omgångsstart i slutet på augusti. Vill du som 

medlem delta i gruppspelet skickar du din anmälan per mail till 

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

 

Glöm inte att anmäla er till utomhus-klubbmästerskapet innan ni går på 

semester som spelas under vecka 33. , Mästerskapet går av stapeln i augusti 

och anmälan sker på SvTF Tournament planner. 

 

https://www.huddingetennis.se/2022/05/22/sommarlager-for-juniorer-v24-v25-och-v32-2/
https://www.huddingetennis.se/2022/06/01/intresseanmalan-junior-ht2022/
https://www.huddingetennis.se/2022/06/01/intresseanmalan-vuxen-ht22/
https://www.huddingetennis.se/tavlingar/gruppspel/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se?subject=Gruppspel
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/25daa147-a445-4fec-876c-aa879acf7f40

