
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev september 2022 

Höstterminen har startat, verksamheten på Huddinge tennisklubb 

är i full gång, det är snart dags för invigning av padelbanorna – här 

kommer nyhetsbrevet för september.  

    

Ordförande har ordet 

Nu rör vi oss snabbt mot hösten, dock finns det dagar då det är underbart 

väder som lämpar sig för utespel. Utebanorna kommer vara öppna ett tag 

till. Vi kommer att inviga våra nya padelbanor utomhus under veckan som 

kommer. Håll utkik på hemsidan för mer detaljer, ett tips är att prenumerera 

på nyheterna från HTK.  

 

Under september månad kommer styrelsen skicka ut en klubbenkät med 

syfte att fånga in hur du ser på vår verksamhet och anläggningen i stort. 

Samtidigt kunna ge dig som medlem i Huddinge tennisklubb tillfället att 

lämna synpunkter på hur vår klubb ytterligare kan utvecklas. Bland annat 

kommer resultatet av enkäten ligga till grund för framtida 

verksamhetsplanering för Huddinge tennisklubb. 

 

Jag vill än en gång påminna om att den 12 november planerar vi att ha vår 

årliga klubbfest, skriv upp det i kalendern. Mer information kommer 

framöver på hemsidan och i nyhetsbrevet. 

 

Det finns nu möjlighet att hyra en bollmaskin inne i tennishallen. 

 
 

https://www.huddingetennis.se/2022/09/02/hyra-bollmaskin/


 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Instruktionsverksamheten för juniorer och vuxna är igång. Vår populära 

lunchtennis startade i veckan. Vi har lunchtennis varje måndag och fredag 

kl12.00-13.00. Anmälan görs i MyCourt. 

Huddinge Höstspel, vår juniortävling startar 23 september och slutar 2 

oktober. En utmärkt tävling för våra juniorer att vara med på, anmälan sker 

på SvtfTourmament. 

Planeringen av nästa års klubbresa fortsätter. 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.   

 

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 är igång och pågår till början på november, dessvärre 

drabbades några spelare av skador och måste hoppa av. Om någon vill 

hoppa in i sista minuten så är det bara att höra av sig. 

 

Förra helgen hade vi premiär för Dubbelgruppspelet, matcherna spelas 

alltid söndagar kl.19-21. Om ni är nyfikna på hur det går till så är ni 

välkomna till hallen och titta. Vi bjuder på lite fika. 

 

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 och nästa omgång startar i november.  

 

  

https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/C2BD9AD4-585C-4443-B7D3-939A54CF3109
mailto:richard.sjoqvist@huddingetennis.se?subject=Intresseanmälan%20till%20HTKs%20klubbresa%202023
http://www.tennis-point.se/
https://www.huddingetennis.se/tavlingar/gruppspel/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se?subject=Anmälan%20till%20gruppspel
https://www.huddingetennis.se/2022/06/19/dubbel-gruppspel/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se


 

 

Padel 

 

 

Våra padelbanor utomhus är snart färdiga. Vi planerar att hålla dem öppna 

nu under hösten så länge vädret tillåter. Det kommer finnas padelrackets att 

hyra och padelbollar att köpa.  

 

Vi har valt att använda Matchi som bokningssystem för padelbanorna, dels 

för att testa ett nytt bokningssystem men också för att Matchi är överlägset 

störst på marknaden för padelbanebokning. Vilket kan locka fler spelare till 

våra banor. Man kan redan nu skapa ett konto på Matchi, om man inte har 

ett konto sedan tidigare. Huddinge Tennisklubb finns redan som 

anläggning och man kan sätta den som favorit redan nu. Vi kommer ha en 

del start-upp-erbjudanden nu under hösten. Mer information kommer på 

hemsidan inom kort.  

 

Om det finns några hängivna padelspelare bland er medlemmar som vill 

vara delaktiga att sätta HTKs padelbanor på kartan, kanske vara med i en 

arbetsgrupp, komma med förslag om olika Padel-evenamang/tävlingar mm 

så hör av er till oss. 

  

http://www.matchi.se/
http://www.huddingetennis.se/
mailto:ordforande@huddingetennis.se?subject=Padel


 

 

Övrigt 

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. 

 

 

 

https://www.huddingetennis.se/
https://www.huddingetennis.se/

