
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev mars 2023 

Våren närmar sig – juniortävling i hallen, beställa klubbkläder – här 

kommer nyhetsbrevet för mars.  

    

Ordförande har ordet 

Vi lämnar februari bakom oss, verksamheten fortsätter i högt tempo. Under 

sportlovsveckan hade vi i vanlig ordning ett läger för våra juniorer.  

 

Under mars har vi vår juniortävling, från 17 mars till 26 mars, då är det full 

fart i hallen med många besökande juniorer från olika tennisklubbar i 

Stockholm.  

 

Ny möjlighet att beställa klubbkläder kommer i veckan, mer information 

nedan. 

 

Snart är det vår och då börjar arbetet med att förbereda för 

utomhussäsongen. Tennisbanorna utomhus behöver förberedas innan de 

kan spelas på. Padelbanorna är redo att användas när helst vädret passar. 

 

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

vattenflaskor, cykelsadel mm) som finns i entrén, denna tömmer vi snart. Ni 

finner lådan i entrén. 

 
 



 

 

Information från Richard och tränarna 

Instruktionsverksamheten  

Ni som missade beställningen av klubbkläder i höstas eller för er som vill 

fylla på med ytterligare plagg är välkomna nästa vecka att prova och 

beställa från sortimentet. Kristina kommer vara på plats i tennishallen 

måndag den 6 mars och onsdag den 8 mars mellan kl. 16:00-19:00 samt 

lördag den 11 mars mellan kl. 09:30-13:00. Kläderna betalas med swish i 

samband med hämtning av klubbkläderna. På lördagen kommer även 

shoppen vara öppen så passa på att fylla på med hemmaförrådet med 

bollar, lindor eller varför inte nya skor. 

Från 17 mars till 26 mars är det dags för vår populära juniortävling, 

Huddinge Open. Det innebär att det inte är någon instruktionsverksamhet 

under helgerna och på eftermiddagarna. Vuxenträning dagtid bedrivs som 

vanligt.  

Vi har ett påsklovsläger i april och sommarläger i juni för juniorer. 

Sommarlägrena är både för våra tennisjuniorer samt juniorer utan 

förkunskapskrav. I slutet på sommaren har vi även ett uppstartsläger för 

våra tennisjuniorer. 

Senaste nytt från kommittéerna 

Om du är intresserad av att börja spela i inomhusgruppspelen (singel- och 

dubbelgruppspelet) skickar du en intresseanmälan till 

gruppspel@huddingetennis.se. Sista anmälningsdag är 16 mars.  

 

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. Vet ni med er att ni kan hjälpa till hör gärna av er till 

ordforande@huddingetennis.se.  

https://www.huddingetennis.se/2023/02/28/pasklovslager-v-15-tis-fre-11-14-april/
https://www.huddingetennis.se/2023/03/01/tennislager-v24-for-juniorer-som-redan-spelar-tennis/
https://www.huddingetennis.se/2023/03/01/tenniscamp-v25-och-v26-utan-forkunskapskrav/
https://www.huddingetennis.se/2023/03/01/tenniscamp-v25-och-v26-utan-forkunskapskrav/
https://www.huddingetennis.se/2023/03/01/uppstartslager-vecka-33-14-17-augusti/
https://www.huddingetennis.se/2023/03/01/uppstartslager-vecka-33-14-17-augusti/
https://www.huddingetennis.se/tavlingar/gruppspel/
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