
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev oktober 2022 

Smygpremiär för padelbanorna, anmälan till klubbfesten, HTK till 

Stockholm Open, ny klubbkollektion, Americano Tennis – här 

kommer nyhetsbrevet för oktober.  

     

Ordförande har ordet 

I fredags var det sista svarsdagen för medlemsenkäten. Ett stort tack till er 

alla som svarat!  Enkätsvaren bidrar till att vi i styrelsen och personalen kan 

få en uppfattning om vad ni som medlemmar tycker om vår tennisklubb 

och vad som önskas förbättras, men även det som ni är nöjda med är 

värdefullt. Resultatet av enkätsvaren kommer att utvärderas och ligga till 

grund för kommande års verksamhetsplanering. Naturligtvis kommer 

enkätsvaren publiceras på hemsidan.  

 

Våra padelbanor är färdiga så när som på elarbetet (ingen belysning på 

kvällarna). Banorna har varit öppna i några veckor och vi har smugit igång 

uthyrningen av dem. Läs vidare för mer information om våra padelbanor. 

 

Nu är det äntligen dags att anmäla sig till årets klubbfest. Det finns 

information nedan och på hemsidan om festen och hur man anmäler sig. 

 

Som ni kanske har märkt är nu tennisbanorna utomhus stängda, ett stort 

tack till Classe Wang, Thomas Perslund och alla som hjälpte till. 

 
 



 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Det är snart dags för Stockholm Open (SO). Huddinge tennisklubb tänkte 

arrangera en tennisaktivitet för vuxna den 20 oktober i samband med 

Stockholm Open. Vi börjar med tennis i hallen 13.00-14.30, beställer mat 

från Deli Italia och sedan tar vi oss till Kungliga Tennishallen efter bästa 

förmåga för att se några spännande matcher. Tanken är att man köper sin 

egen biljett till SO. För intresseanmälan maila Richard Sjöqvist. 

Huddinge tennisklubb kommer få en ny klubbkollektion. Under vecka 42 

kommer det finnas möjlighet att prova och beställa vår nya kollektion som 

är från RS (Robin Söderling). Mer information kommer på hemsidan. 

Fysträning för vuxna! 

Onsdagar 17.00 med start vecka 40. 9 gånger fram till vecka 49 med 

uppehåll vecka 44. Vi tränar skadeförebyggande och prestationshöjande 

anpassat efter din nivå så att alla kan vara med. Funktionell, omväxlande 

och rolig träning i grupp med olika redskap som  kettlebells, medicinbollar, 

gummiband och skivstänger. Ingen drop-in. 

Kostnad: 1000 kr, anmälan: Richard Sjöqvist  

Information om nästa års klubbresa kommer snart upp på hemsidan, se till 

att prenumerera på uppdateringarna på hemsidan.  

 

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 

Det är dags att anmäla sig till klubbfesten som är den 12 november. Förra 

årets succé är tillbaka. Ni finner mer information på hemsidan.  

 

https://stockholmopen.ticketco.events/se/sv
https://stockholmopen.ticketco.events/se/sv
mailto:richard.sjoqvist@huddingetennis.se?subject=Stockholm%20Open
mailto:richard.sjoqvist@huddingetennis.se?subject=Fysträning
http://www.tennis-point.se/
https://www.huddingetennis.se/2022/10/01/klubbfest-2022/


 

 

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.  

 

Vi tänkte testa en ny aktivitet. Americano för tennis! Ni som spelat padel 

kanske vet vad Americano innebär. Spelformen är dubbelspel. Spelarna 

lottas nya med- och motspelare inför varje match och samlar poäng 

individuellt. Varje poäng är lika viktig. Man spelar alltså kortare 

dubbelmatcher och byter partner/motståndare vid varje match. Måndagen 

10 oktober kl19-21 testar vi detta för första gången. Anmälan görs i 

MyCourt. Frågor skickas till gruppspel@huddingetennis.se . 

 

Padel 

 

 

Våra padelbanor utomhus är spelklara. Man har kunnat spela på dem de 

senaste 2 veckorna. Det finns padelracket att hyra och padelbollar att köpa. 

Man bokar banor i Matchi.  

Vi finns även på Padel Mates. Ladda ner appen och lägg till Huddinge 

Tennisklubb som center/anläggning. Det finns redan en skara följare som 

gärna vill köra padel utomhus när tillfälle ges. 

Om ni har några funderingar kring vår padelanläggning hör av er till oss. 

Övrigt 

Det finns möjlighet att hyra en bollmaskin inne i tennishallen. 

 

Nyheter kring videoinspelning. Man kan nu köpa videoinspelning av sin 

timme på banan även när man använder våra förmånliga klippkort. Man 

använder då en annan metod att boka videoinspelning än via MyCourt. Mer 

information finns här. 

mailto:gruppspel@huddingetennis.se
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
http://www.matchi.se/
https://padelmates.se/
mailto:ordforande@huddingetennis.se?subject=Padel
https://www.huddingetennis.se/2022/09/02/hyra-bollmaskin/
https://www.huddingetennis.se/hallen/video/

