
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev december 2022 

Julen närmar sig med juldubbel, terminsavslutning, julbord och 

Winter Cup för juniorerna, vi har haft en härlig klubbfest och 

klubbdag – här kommer nyhetsbrevet för december.  

          

Ordförande har ordet 

I november hade vi vår traditionsenliga klubbfest som än en gång blev en 

succé. Det blev härligt samkväm, med lekar och prisutdelningar. Tack 

trivselkommittén för att ni arrangerade denna fantastiska klubbfest. 

 

Igår hade vi en klubbdag, där man erbjöds provspela olika tennisrackets, 

prova olika träningsverktyg, prova och beställa kläder ur vår nya 

klubbkollektion, rabatter i shopen, prova bollmaskinen samt lite julfika. Vi 

planerar att ha fler av dessa klubbdagar med olika program framöver. 

 

Nu närmar vi oss jul och då är det dags för den traditionsenliga Juldubbeln. 

Jag hoppas att vi i vanlig ordning får ihop många julmatstunga medlemmar 

som vill spela dubbel på juldagen. Finns mer information längre ner i 

nyhetsbrevet.  

 

Våra tävlingsjuniorer gästade Gävle i helgen och skördade flera framgångar. 

Ett härligt gäng som kämpade på och kom hem med många pokaler och 

många lärdomar och minnen. 

 
 

https://www.huddingetennis.se/traningsverksamhet/hyra-bollmaskin/


 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Instruktionsverksamheten närmar sig sitt slut för denna termin. Juniorerna 

har sina sista träningspass vecka 49 och vuxna vecka 50. Information 

kommer skickas ut under veckan. 

Under vecka 50 har vi en intern juniortävling (Juniors Winter Cup), sista 

anmälningsdag 9 december.  

Klubben kommer att anordna en julavslutning för samtliga tennisjuniorer. 

Torsdagen 15 december blir det julbord och tennisaktiviteter kl.17.00-19.00. 

Aktiviteten är kostnadsfri men för att veta hur mycket mat som ska handlas 

behöver ni aktivt anmäla ert barn till holandese@hotmail.com senast 

söndagen den 11 december. I anmälan anger ni också eventuella allergier. 

Vecka 2 i januari har vi vårt inomhus-klubbmästerskap. Ni kan redan nu 

anmäla er. 

Nu är allting klart för att återupprepa förra årets succé med klubbresa till 

Biograd, Kroatien. Vi har 32 platser och det är först till kvarn som gäller så 

vänta inte för länge för förra årets resa blev snabbt fullbokad. Resan är för 

både junior och senior men man behöver ha kommit så långt med sin 

tennis att man kan hålla igång ett spel från baslinjen. Träningen kommer 

bedrivas i stationsform där man delas in i grupp efter spelstyrka men det 

kommer inte vara fasta grupper utan kommer bli lite olika indelningar dag 

för dag. Under veckan kommer vi gå igenom och jobba på grundslag, 

volley, smash, serve och matchspel. Möjlighet finns att komplettera med 

fysträning och teori om ork och lust finns. Mer info och bokning finns här.  

Sist vi åkte hade vi en härlig mix av familjer, par och enskilda medlemmar 

och så är även tanken denna gång. Säkert en hel del frågor som kan dyka 

upp så tveka inte att höra av Er. Bara att maila, ringa eller fånga upp Richard 

i hallen Tel: 073 599 64 66. 

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.  

 

https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/2D4CF214-18AC-4D0D-9800-3A6821FE621C
mailto:holandese@hotmail.com?subject=Anmälan%20julbord%20för%20juniorer
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/9A447297-58CB-47A8-88A4-69EBEF9F4670
https://travea.se/produkt/huddinge-tennis-stockholm-split-biograd-ilirija-hotels-2
mailto:gruppspel@huddingetennis.se


 

 

Här finner ni aktivitetskalender för december som även finns 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. 

 

Juldubbeln går som vanligt av stapeln 25 december kl.09.00-13.00. Man 

tävlar i par, paren tilldelas olika handikapp beroende på parets spelstyrka. 

Har man ingen spelpartner så försöker vi para ihop udda spelare. Ni kan 

redan nu anmäla er till juldubbeln genom att maila till 

gruppspel@huddingetennis.se.  

 

Damernas motionsdubbel fortsätter även nästa termin och flera spelare är 

välkomna. Deltagande i motionsdubbeln kan vara ett bra sätt att utvecklas 

som dubbelspelare och samtidigt träffa nya damer i klubben. Spelarna 

paras ihop enligt ett enkelt schema, olika par vid varje match. Nästa 

spelomgång beräknas pågå från 15 januari till ca mitten av april. 

Motionsdubbeln spelas på söndagar kl 17-18 och anmälan görs till 

Elisabeth.e.wallin@gmail.com senast den 2 januari. Tidigare spelare får även 

en separat inbjudan. 

 

Det planeras även en damaktivitet med dubbelspel lördag 28 januari kl. 15-

17 med trevligt mingel efter tennisspelandet. Mer information kommer i 

separat inbjudan närmare aktiviteten, men passa på att boka datumet i er 

kalender. 

Övrigt 

Bilder från klubbfesten 

    

    

  

https://www.huddingetennis.se/2022/12/01/aktivitetskalender-december-2022/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se?subject=Anmälan%20till%20Juldubbeln
mailto:Elisabeth.e.wallin@gmail.com?subject=Damernas%20motionsdubbel

