
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev juli 2022 

Dags att ta fram almanackorna då nyhetsbrevet denna gång bjuder 

på kommande aktiviteter och inte minst vårt klubbmästerskap i 

augusti. Planering inför nästa träningsresa i full gång, gratis 

videoinspelning och ett nytt samarbete med Tennispoint.se är på 

gång – här kommer nyhetsbrevet för juli.  

 

Ordförande har ordet 

För att driva en ideell förening framåt behövs en hel del engagemang från 

föreningens medlemmar. Därför är jag riktigt stolt över den enorma 

responsen från er medlemmar när vi bad om tips och hjälp kring 

markarbete för våra kommande padelbanor. Tack alla ni som hörde av er till 

oss. Vi behöver självfallet kontinuerlig stöttning av er medlemmar även 

framöver, vi har mycket roligt att åstadkomma i arbetet att göra vår klubb 

till en ledande tennisklubb i Stockholm. Vill gärna påminna er att det finns 

möjlighet att engagera sig i våra kommittéer, hörsamma styrelsens ”rop på 

hjälp”, göra punktinsatser som tex ordna med utebanorna, komma med 

förslag som kan förbättra/lyfta vår verksamhet eller erbjuda sin expertis och 

sitt kontaktnät inom olika områden som till exempel bygg (el, VVS, 

belysning, målning, markarbete mm), juridik, inredning, arkitekt och design. 

 

 

 

 
 



 

 

Nu är det dags för semester för många, så även för vår personal. Större 

delen av verksamheten tar ledigt under juli. Kansliet är stängt vecka 27-31 

och all personal tar välbehövlig semester. Kanslimailen läses av en gång per 

vecka. 

 

Glad sommar på er! 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Efter årets succé med klubbresan till Biograd där 32 tennisentusiaster 

tränade tennis 4 timmar om dagen och däremellan njöt av sol, värme och 

bad är planeringen i full gång inför nästa år. Tanken är att åka samma 

period som i år, det vill säga i slutet på maj. Så gör plats i almanackan redan 

nu och håll utkik efter mer information framöver. För att underlätta 

planeringen inför kommande träningsresa kan du göra en icke-bindande 

intresseanmälan här.   

 

Tennisens dag 

Lördagen den 20 augusti mellan kl 14-16 arrangerar klubben i samarbete 

med Svenska Tennisförbundet - TENNISENS DAG. Vi kommer bjuder på 

prova-på-pass för både juniorer och vuxna och såklart fika mellan passen. 

Kom ner och mingla på klubben och tipsa vänner och bekanta om världens 

roligaste idrott. Ingen föranmälan behövs. 

 

I tre veckor har vi haft tennisläger hemma på klubben för våra egna juniorer 

men även för icke-medlemmar som vill prova på tennis. I veckan var 

klubbens tävlingsspelare på läger på Gotland under 4 dagar, fullmatade 

med tuff träning. 

 

Vi har startat ett spännande samarbete med Tennispoint.se som kommer ge 

rabatter till er medlemmar och sponsring till klubben. Under augusti 

kommer vi återkomma med mer information om samarbetet. 

mailto:richard.sjoqvist@huddingetennis.se?subject=Intresseanmälan%20till%20HTKs%20klubbresa%202023


 

 

Vecka 32 har vi tennisläger för våra juniorer. Perfekt start på höstterminen 

med fyra dagar fullmatade med tennis. Det finns fortfarande platser kvar 

och mer information och anmälan finns på hemsidan. 

Intresseanmälan för höstterminens instruktionsverksamhet finns ute på 

hemsidan, både för juniorer och vuxna. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Inomhusgruppspelen fortsätter i slutet på augusti. Du som deltog innan 

sommaruppehållet fortsätter automatiskt nästa omgång om du inte aktivt 

avanmäler dig.  

 

Om du är intresserad av att börja spela i inomhusgruppspelen skickar du en 

intresseanmälan till gruppspel@huddingetennis.se. Det är först till kvarn 

som gäller.  

 

Vi kommer även starta ett dubbelgruppspel inomhus. Vi har redan nu 

dussinet par anmälda. Para ihop dig med en vän och skicka en 

intresseanmälan till gruppspel@huddingetennis.se. 

 

Som många av er vet finns det en möjlighet att göra en videoinspelning av 

sitt tennispass när man bokar en tennisbana inomhus. Under juli och 

augusti kommer videoinspelningen vara gratis. Det är också möjligt att 

boka bana med videoinspelning med klippkort under denna period. 

Bilderna nedan visar hur man klickar i bokningen för att få videoinspelning. 

 

   

 

Glöm inte att anmäla dig till utomhus-klubbmästerskapet innan du går på 

semester. Mästerskapet  spelas under vecka 33 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=Avanmälan%20-%20grupsspel
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
https://www.huddingetennis.se/2022/06/19/dubbel-gruppspel/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se?subject=Anmälan%20till%20dubbelgruppspelet
https://www.huddingetennis.se/2021/04/29/videoinspelning-om-man-vill/
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/25daa147-a445-4fec-876c-aa879acf7f40
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/25daa147-a445-4fec-876c-aa879acf7f40

