
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev augusti 2022 

Nu är det verkligen dags att anmäla sig till  olika aktiviteter som 

HTK bjuder på, exempelvis KM, gruppspel, dam-motionsdubbeln 

med mera.  Här får ni också HTKs rabattkod för Tennispoint.se – 

här kommer nyhetsbrevet för augusti.  

   

Ordförande har ordet 

Jag hoppas att ni har haft en underbar sommar hitintills med mycket 

utomhus-tennis. Det är mycket som händer på klubben under augusti, se till 

att läsa längre fram i nyhetsbrevet för att hålla er uppdaterade.  

Bland annat är det juniorläger kommande vecka och veckan efter startar 

utomhus-KM och vuxenträningen. 

 

Som nämndes i tidigare nyhetsbrev har vi startat ett samarbete med Tennis-

point.se där ni medlemmar får rabatt på allt i deras shop, även på det som 

redan är nedsatt. Mer information längre ner i nyhetsbrevet. 

 

Vi har påbörjat markarbetet för padelbanorna. Med lite tur får vi en kort 

padel-säsong innan vi stänger ner under höst och vinter för att öppna upp 

igen under våren 2023. 

 

Den 12 november planerar vi att ha vår årliga klubbfest, skriv upp det i 

kalendern. Mer information kommer framöver på hemsidan och i 

nyhetsbrevet. 

 
 



 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Instruktionsverksamheten för juniorer och vuxna startar snart. Alla tidigare 

deltagare kommer att få information genom email om hur anmälan görs 

och vilka hålltider som gäller. 

Planeringen av nästa års klubbresa är redan igång. Tanken är att åka samma 

period som i år, det vill säga i slutet på maj. För att underlätta planeringen 

inför kommande resa kan du göra en icke-bindande intresseanmälan här.   

 

Tennisens dag 

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

Svenska Tennisförbundet - TENNISENS DAG. Vi kommer bjuda på prova-

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

Representanter från styrelsen kommer finnas på plats för frågor och 

informationsspridning. Kom ner och mingla på klubben och tipsa vänner 

och bekanta om världens roligaste idrott. Ingen föranmälan behövs. 

Vi har startat ett spännande samarbete med www.tennis-point.se som 

kommer ge rabatter till er medlemmar och sponsring till klubben. Genom 

att använda nedan HTK-specifika kod får ni 5% rabatt på allt i deras shop.  

HTK-kod: ACP108307GEPPPLU 

Senaste nytt från kommittéerna 

Inomhusgruppspelen startar 22 augusti. Du som deltog innan 

sommaruppehållet fortsätter automatiskt nästa omgång om du inte aktivt 

avanmäler dig. Sista anmälningsdag till Gruppspelet, Damgruppspelet 

(riskerar att utgå pga för lågt deltagarantal) och nya Dubbelgruppspelet är 

8 augusti. 

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.  
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Vill man vara med i dam-motionsdubbeln skickar man en anmälan till 

Elisabeth Wallin. 

 

Sista anmälningsdag för utomhus-KM är söndag 7 augusti, dvs idag. 

Mästerskapet  spelas under vecka 33 med start måndag 15 augusti och 

anmälan sker på SvTF Tournament planner. 

 

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

sitt tennispass när man bokar en tennisbana inomhus. Under augusti är 

videoinspelningen 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. 
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