
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev februari 2023 

2023 fortskrider som vanligt – Sportlovsläger, HTK på Davis Cup – 

här kommer nyhetsbrevet för februari.  

   

Ordförande har ordet 

Januari har passerat och vi har kommit igång med terminen. 

Instruktionsverksamheten har startat både för juniorer och vuxna, 

gruppspelen är i full gång.  

 

I fredags och igår (3-4 februari) spelade Sverige mot Bosnien-Hercegovina i 

Davis Cup. Det var härlig stämning i Kungliga Tennishallen. Från Huddinge 

Tennisklubb var det 46 personer där på fredagen och 33 på lördagen. 

Tennisförbundet var imponerad av uppslutningen från vår klubb.  

 

I början av januari hade vi vårt klubbmästerskap, i vanlig ordning var det 

många spännande matcher och många nya klubbmästare. Grattis till er alla! 

 

Vi har en hel del saker i vår ”upphittat låda” (kläder, vattenflaskor, 

cykelsadel mm), denna tömmer vi nu i slutet av februari. 

 

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. 
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Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Under sportlovet har vi tennisläger för våra juniorer. Mer information och 

hur man anmäler sig finner ni här. 

Anmälan till vår klubbresa till Biograd, Kroatien är nu officiellt stängd. MEN 

man kan fortfarande förhöra sig i efterhand om det går att boka sig, vi 

undersöker om det finns några platser kvar på flyget.  

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 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 16 mars.  

 

Vi söker fler delaktiga medlemmar att arbeta i våra så viktiga kommittéer. 

Just nu behöver marknadskommittén förstärkas. Marknadskommittén 

ansvarar för tennisklubbens varumärken och marknadsplattform. 

Kommittén arbetar bland annat med att ta fram marknadsföringsmaterial 

och marknadsaktivitet som medlemmar och företag kan använda sig av.   

Om du som medlem inte har tid just nu att engagera dig men har egna 

idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-

off, en utbildningsdag med tennis, eller vad som helst egentligen, kontakta 

Richard Sjöqvist. Huddinge tennisklubb är en flexibel anläggning med 

mängder av möjligheter. 
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Huddinge Tennisklubben är kontinuerligt i behov av hjälp från er 

medlemmar, en del av oss är engagerade i styrelsen eller i kommittéer men 

det finns så mycket man kan bidra med eller hjälpa till med. Man behöver 

inte ”binda” sig i några längre åtaganden, man kan göra punktinsatser som 

tex. hjälpa till med att iordningsställa utomhusbanorna, vara behjälplig 

under våra tävlingar, hjälpförälder vid juniorarrangemang mm. Från tid till 

annan behöver vi också hjälp med praktiska åtaganden där hantverkare 

behöver anlitas, vi söker efter snickare, elektriker, målare mm, som kan 

hjälpa oss i olika faser – projektering, planering, byggnation, konsultation, 

upphandling. 

 

Damkommittén anordnade ett väldigt lyckat damevent förra helgen. Här 

har ni några bilder därifrån: 

 

 


