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Ny informationskanal till alla damer i HTK 

 
Vi i Damkommittén har som ambition, att bättre förmedla aktuell information till er damer i HTK. Detta 
är vårt första Ladies News och kommer att regelbundet sända ut detta informationsblad. Vi kommer 
att ta upp damaktiviteter som är på gång, samt följa upp gruppspel och seriespel. Dessutom bjuda in 
till olika arrangemang. 

På uppdrag av styrelsen, ska vi verka för ökat motionsspel, träning- och tävlingsmöjligheter för damer. 
Detta gäller alla damer, från spelare på motionsnivå till tävlingsspelare. Men formerna för detta kan se 
olika ut. Framförallt hoppas vi kunna erbjuda aktiviteter som ökar den sociala samvaron och bidrar till att 
nätverket av klubbens damer stärks. 

 
Enkät till alla damer 
 
I höstas skickade vi ut en enkät till alla damer i klubben. Tack för att så många av er tog sig tid att 

besvara den! Med hjälp av era svar har vi fått många bra och konstruktiva förslag på hur vi kan utveckla 
Damverksamheten och engagera fler damer i de aktiviteter vi planerar, när pandemin är över. 

 
Matchspel singel 
 
Damkommittén arrangerar matchspel i både singel och dubbel. Under rådande pandemi erbjuder vi dock 
endast matchspel i singel. Nytt för i år att singelspelet organiseras i form av “stege”, indelat i 3 divisioner 
med 6 spelare i varje. Beroende på hur matcherna går, kan spelare flyttas upp eller ner mellan 
divisionerna. Mycourt styr dag och tid för spel, samt hanterar resultatet. På HTK´s hemsida går det bra att 
se resultatet av matcherna under fliken ”HTK Damgruppspel”. Denna period pågår fram till 24 februari, 
sedan skickas ut en ny förfrågan om deltagande. För att vara med i singelspelet bör du kunna serva och 
räkna. 

På Hemsidan kan man också följa det ”stora” gruppspelet med 13 divisioner, där också några damer 
deltar. Utvecklande för er som vill vässa tennisspelet ytterligare 

Motionsdubblar 

Tidigare år har vi genomfört motionsdubbelspel. Inför 2021 fick vi ett färre antal anmälningar och flera 
äldre har avstått p.g.a. pandemin. Detta har medfört, att vi under närmaste perioden inte genomför något 
dubbelspel. Vi vet att flera av er saknar motionsdubbeln och som tidigare spelades på onsdagar och 
söndagar. Målsättningen är att komma igång med motionsdubbeln i någon form i vår.  

Vi undersöker möjligheten att erbjuda dubbelspel utomhus när våra utebanor är spelklara. Det brukar de 
vara efter påsklovet. Tränar du tennis och vill börja spela match, men också vill lära känna fler 
tennisdamer, så är motionsdubbeln en mycket bra början.  

Vi återkommer längre fram i vår med mer information om detta.  



 

Seriespel 
 
I seriespelen möter HTK´s damer olika damlag från andra klubbar. Vi har idag två lag i Allsvenska 
Tennisserien, Damer 50 och Damer 65. Vi har även två lag i Stockholmsserien. Detta är en serie för 
olika damlag i Stockholmsområdet och är öppen för alla motionärer över en viss ålder t.ex. Damer 40. 
Ingen tävlingslicens behövs för Stockholmsserien.  

Allt seriespel är idag stoppat p.g.a. Coronaläget och just nu vet vi inte när det kan starta igen. Vill du 
delta i något av seriespelen bör du ha god kunskap om hur matchspel går till, samt vara en van 
tennisspelare. 

Arrangemang 

Utöver detta är vår målsättning att några gånger under året erbjuda arrangemang för alla damer, där vi 
på ett trevligt sätt blandar tennis och social samvaro. Den första aktivitet som vi planerar är en träff för 
utomhusspel i början av maj och hoppas att pandemi läget är annorlunda 

Övrig träning 

Om du vill börja spela, träna mer eller få privatlektioner, så kontaktar du kansliet 
kansliet@huddingetennis.se eller tränarna direkt på tranare@huddingetennis.se. 

 

Håll er friska och håll ut! Ha roligt på tennisbanan! 

Välkommen att höra av er och Tennishälsningar från Damkommittén. 

 

Agneta Ström Granlund   agneta.strom.granlund@gmail.com 
Birgitta Ek Wang    birgittawangek@gmail.com 
Elisabeth Wallin   elisabeth.e.wallin@gmail.com 
Anette Molin Götz   anettegotz@gmail.com 
Karin Andersson    karinkoala@hotmail.com 
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