
Information inför hösten 2019 för midigrupperna 

30 juni är sista träningen för terminen för våra midijuniorer  
Sammanlagt 22 träningstillfällen under terminen där Magnus Darud, Nicolas 
Leiva tillsammans med våra ungdomstränare har lekt fram tennisen hos våra 
yngre juniorer. Vår ambition bland våra yngre juniorer är att just leka fram 
tennisen och på så sätt bygga en passion för tennisen. 

Träna till hösten 2019 
Ska junioren sluta träna tennis så behöver vi veta detta snarast, dock 
senast 23 juni. Maila in det till magnus@jonkopingstennisklubb.se och 
nicolas@rcsport.se. Det är mycket viktigt att vi får reda på det i tid då vi har 

begränsat antal barn per grupp. Svar efter 23 juni tar vi inte emot. Kommer 
det in senare blir man ersättningsskyldig.  
 
Ska ert barn spela vidare så behöver ni INTE meddela oss något.  
Ert barn blir då automatisk registrerad till nästa termin till vald grupp. 

Val av träningsgrupp till hösten 
Samtliga midispelare kommer att ta steget upp och spela Maxitennis.  
Ni väljer ett av följande alternativ, ringa in och lämna tillbaka denna lapp till 
oss senast 23 juni.  

 Maxitennis    
Tränar 1-2 gånger/veckan 

 Maxitennis-tävling 
-Tränar 3-4 gånger/veckan i grupp eller individuellt med tränare 
-Junioren gillar att tävla i tennis och tävlar i SO Maxi-Tour, minst 2 
tävlingar/termin samt är med i matchträningen som klubben anordnar 
-Junioren är med i maxiutbyten och andra klubbaktiviteter 
-Som förälder engagerar man sig i föreningen och hjälper till vid tävlingar eller 
andra aktiviteter, minst 2 tillfällen/termin. 

Schemat för hösten 
Höstterminen börjar måndagen den 19 augusti. Några dagar innan startar vi 

upp med en kick off för höstterminen, missa inte detta! 
Schemat kommer ut senast 12 augusti och kommer att finnas på vår hemsida.  
All information om maxitennis och maxitävling finns i vår verksamhetsplan som 
finns på vår hemsida www.jonkopingstennisklubb.se  
 
Vid funderingar vänligen maila oss.  
Tack för denna termin! Magnus/Nicolas och samtliga tränare 
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