
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev januari 2023 

Nytt år med nya roliga utmaningar och möjligheter – 

Klubbmästerskap, prisjusteringar för 2023, Davis Cup, 

aktivitetskalender för januari – här kommer nyhetsbrevet för 

december.  

       

Ordförande har ordet 

Då var vi inne på år 2023. Vi i styrelsen vill önska er alla ett gott nytt år. I 

vanlig ordning rivstartar vi januari med vårt inomhus-Klubbmästerskap. Ni 

är alla välkomna till hallen för att titta på spännande matcher. KM startar 3 

januari och avslutas 7 januari. 

 

Ni har säkert uppmärksammat att Sverige möter Bosnien-Hercegovina  

Davis Cup den 3-4 februari. Vi tänkte arrangera ett gemensamt besök till 

Kungliga Tennishallen med Huddinge Tennisklubb. Det skulle underlätta 

planeringen om ni som är intresserade av följa med och titta skickade en 

icke-bindande intresseanmälan, och meddelade vilka dagar som kan vara 

intressanta för er samt antal personer. Vi kommer nog få grupprabatt. 

 

Preliminärt datum för Huddinge Tennisklubbs årsmöte är satt till 23 april. Vi 

uppmuntrar alla medlemmar att skicka in förslag/motioner till styrelsen, 

dock senast 1 mars. 

 

Vi hade en mycket trevlig juldubbel i år där flera medlemmar passade på att 

bränna lite julmat och samtidigt kämpa sig igenom en dubbelturnering. 
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Från och med idag har vi justerat en del av våra priser. Mer information om 

prishöjningarna/justeringarna kan ni läsa om på hemsidan och här har ni 

den nya prislistan.  

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Instruktionsverksamheten startar nu i början på januari. Det kommer 

komma separata utskick för både junior- och vuxenträningen. 

Klubbresan till Biograd, Kroatien håller snabbt på att bokas upp. 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. Både vanliga 

gruppspelet och dubbelgruppspelet startar en ny omgång efter 

Klubbmästerskapet. Sista anmälningsdag är 1 januari, dvs idag.  

 

Här finner ni aktivitetskalender för januari 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. 

 

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 

https://www.huddingetennis.se/2022/12/31/prisjusteringar-2023/
https://www.huddingetennis.se/about/prislista/
https://travea.se/produkt/huddinge-tennis-stockholm-split-biograd-ilirija-hotels-2
https://www.huddingetennis.se/tavlingar/gruppspel/
mailto:gruppspel@huddingetennis.se
https://www.huddingetennis.se/2022/12/31/aktivitetskalender-januari-2023/


 

 

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 

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. 
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