
Månadsbrev NOVEMBER              Jönköpings Tennisklubb 

Höstlov, damlag och utbyte!

Vi lämnar snart oktober som bestod av att 

vi arrangerade en nationell juniortävling 

med många deltagare från hela Sverige. 

Klubbresa till huvudstaden tillsammans 

med grannklubbarna och kunde se på bra 

tennis live, med bla Del Potro, Sock och 

Dimitrov. Vi arrangerade även Maxi-

Touren med många deltagare från 

klubben. Vi provade även en teori och 

multiskillz träff med midi/maxi-grupperna 

som blev lyckad.  

Vi intar november med höstlov (V.44). 

Vilket innebär ingen ordinarie träning 

enligt schema för alla grupper. Vi ägnar tid 

för återspel, planering samt 

privatträningar. Bifogar återspelstiderna 

med vad gäller under höstlovet.  

Vårt damlag i näst högsta divisionen  

(Div 1) inleder sina matcher denna månad. 

En intensiv månad där vi kommer att träna 

och möta våra krafter mot bra lag. Vi 

välkomnar samtliga juniorer och föräldrar 

att heja fram vårt damlag 19-20 november 

då vi spelar på hemmaplan.   

 

Under november månad kommer alla 

grupper (ej mini) att fokusera extra 

mycket på fotarbetet. Vi hoppas på en 

svettig månad! 

 

 

 

En fredag eftermiddag med teorigenomgång 

samt ett Multiskillzpass för Midi och 

Maxigrupperna. En lyckad fredag! 

 

Tävlingsresultat oktober 

RC Hotel Open 2016 

Noel Duveskog: Finalist PS12 (C-klass) 

Ellie Björnfjord: Finalist FS12 (C-klass) 

Lexie Grahm: Segrare FS12 (C-klass) 

Lucas Löfdahl: Semifinal PS12 (A-klass) 

Petter Claesson: Finalist PS12 (A-klass) 

Jacob Annvik: Segrare PS12 (A-klass) 

Thomas Nykänen: Semifinal herrklassen 

SM i Dubbel 2016 

Adna Sofradzija: Segrare i damklassen 

Mälarhöjdens Vintertour 2016 

Adna Sofradzija finalist i damklassen 

 

 

 



Klubbutbyte med grannklubbarna för maxi 

killar och tjejer kommer att ske i 

november. Berörda spelare kontaktas.  

Den 24-27 november arrangeras 

Dreamhack och klubbens ordinarie träning 

är inställd enligt planering. Detta gäller 

torsdag-söndag (samtliga grupper).  

Vi kommer att behöva hjälp med att lägga 

och ta ut plastmattan. Vi kontaktar inom 

kort aktivitetskommittén och äldre 

juniorer.  

 

Detta händer i november: 

- 31/10 -6/11 Höstlov 

(Ingen träning för samtliga grupper) 

- 31/10 -6/11 Återspel 

(Se bifogad dokument) 

 

13/11: Klubbutbyte Maxi-Flickor på RC 

(Berörda kontaktas av Nicolas) 

 

19-20/11: Damlaget spelar på 

hemmaplan. Kom o heja! 

 

20: Midi-Tour i Bankeryd.  

(Anmälan gör ni själva till Bankeryd) 

 

24-27/11: Dreamhack 

(Ingen träning, gäller alla träningsgrupper) 

26/11: Klubbutbyte Maxi-Killar i Bankeryd.  

(Berörda kontaktas av Nicolas) 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


