
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev november 2022 

Resultatet från medlemsenkäten, ny aktivitetskalender – här 

kommer nyhetsbrevet för november.  

     

Ordförande har ordet 

I september genomförde vi en medlemsundersökning med syfte att samla 

in information som hjälper oss att utveckla Huddinge tennisklubb. Till att 

börja med vill vi rikta ett stort tack till alla er som svarade på enkäten. Det är 

till stor hjälp för oss i vårt arbete med planering för kommande 

verksamhetsår. Sammanställning av medlemsenkäten är tillgänglig här.  

 

Vi i styrelsen har tillsammans med personalen haft en planeringskonferens. 

Slutmålet är att ta fram en kortsiktigt plan (2023) samt en långsiktig plan för 

HTKs verksamhet. Resultatet kommer ni som medlemmar kunna ta del av 

under våren då vi har vår årsstämma och ni presenteras med 

verksamhetsplanen som ska beslutas om under stämman. I arbetet har vi så 

klart tagit i beaktande det som ni medlemmar återkopplat till oss i styrelsen 

i bland annat medlemsenkäten.  

 

På lördag är det dags för en repris av förra årets succé, HTKs klubbfest. Det 

finns några få platser kvar. Kan finnas en möjlighet att boka insig om man 

gör det senast idag. 

 

 
 

https://www.huddingetennis.se/2022/11/07/medlemsenkat-2022-resultatet/


 

 

Vi har skapat en aktivitetskalender som vi sätter upp på anslagstavlan i 

hallen och på hemsidan. Här kan ni se de planerade aktiviteterna klubben 

erbjuder er medlemmar. Man kan även se våra serielags hemmamatcher i 

kalendern. Om ni vill se våra duktiga serielagsspelare är ni välkomna till 

klubben och titta på dessa matcher. 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Som tidigare informerats har Huddinge tennisklubb i samarbete med RS 

Sports tagit fram en ny klubbkollektion. Ni som har beställt kommer få ett 

särskilt mail när det är dags att hämta ut klubbkläderna. I skrivande stund 

finns kläderna på vårt tryckeri och beräknas vara leveransklara i början av 

kalendervecka 45. För er som inte hade möjlighet att beställa nya 

klubbkläder vid första tillfället kommer det en ny möjlighet inom kort. 

Särskild information kommer att skickas ut om detta inom kort. 

Senaste nytt från kommittéerna 

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 januari.  

 

Vi har testat 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. Vi har nu 

haft 2 fullsatta Americano-aktiviteter. Vilka har varit väldigt uppskattade. Vi 

har Americanos inplanerade 13, 20 och 27 november. Anmälan görs i 

MyCourt. Frågor skickas till gruppspel@huddingetennis.se . 

 

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. 

https://www.huddingetennis.se/2022/11/01/aktivitetskalender-november-2022/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
https://www.huddingetennis.se/2022/09/02/hyra-bollmaskin/
https://www.huddingetennis.se/hallen/video/

