
Månadsbrev DECEMBER              Jönköpings Tennisklubb 

Terminens sista månad – KM, slutspel juniorligan och julavslutning. 

Vi lämnar november, en ”normal” månad 

med fokus på vårt damlag, tempoträning 

samt två utbyte med grannklubbarna för 

de yngre juniorerna.  

 

Klubbkollektionen för 2016 har varit 

populär och i skrivande stund har vi en hel 

del plagg kvar. Kontakta oss tränare ifall ni 

vill köpa något. Julklapp kanske? 

Höstterminen börjar dra mot sig slut 

(sista träningsdag 22 december) och 

därför behöver vi veta hur ni vill träna 

under våren 2017.  

 

Vill ni behålla era timmar, behöver ni inte 

meddela oss. Det innebär att ni behåller er 

plats och timmar. Medlemskapet fortlöper 

automatiskt.  

 

Önskar ni öka antalet timmar eller sluta är 

det mycket viktigt att ni informerar oss om 

detta via mail, senast 18 december. Hör 

av er till 

magnus@jonkopingstennisklubb.se samt 

nicolas@rcsport.se. Enligt kontraktet är 

det mycket viktigt att ni meddelar oss i tid, 

annars blir ni ersättningsskyldiga. 

 

Under december månad kommer alla 

grupper (ej mini) att fokusera extra 

mycket på matchspelet. Med andra ord 

kommer vi att spela en hel del poängspel i 

olika former och även prata om olika 

taktiker samt strategier vid matchspel.  

 

 
En av våra klubbutbyte tillsammans med 

grannklubbarna.  Flickor samt pojkar som 

spelar maxi.  

Tävlingsresultat november 

Bankeryds Indoor Open 2016 

Thomas Nykänen: Finalist Herrklassen  

Ella Strahl: Semifinal FS15 

Nova Nykänen: Segrare FS13 (C-klass) 

Alina Löfgren: Semifinal FS13 (C-klass) 

Ella Strahl: Segrare FS13 (B-klass) 

Filippa Ostrovac: Semifinal FS13 (B-klass) 

Cindy Afram: Semifinal FS13 (B-klass) 

Gabriela Dimitrov: Semifinal FS13 (C-klass) 

Nova Nykänen: Semifinal FS11 

Gabriela Dimitrov: Final FS11 

Tim Nykänen: Semifinal PS9  

Meja Lundgren: Semifinal FS9 

 

Wettersprinten i Habo 2016 

Abraham Jidah: Finalist PS14 

Milton Gunnarsson: Segrare PS12 

Dinah Jidah: Finalist FS10 

Gabriela Dimitrov: Segrare FS12 

 

mailto:nicolas@rcsport.se


Handelsbanken Cup i Värnamo 2016 

Thomas Nykänen: Finalist herrklassen  

Ella Strahl: Segrare FS13 (A-klass) 

Nova Nykänen: Segrare FS13 (C-klass) 

Milton Gunnarsson: Semifinal PS13  

(B-klass) 

 

Klubbmästerskap, slutspel juniorligan 

samt julavslutning står på tapeten.  

Glöm inte att anmäla era barn till 

respektive aktivitet. Separat inbjudan 

kommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i december: 

3/12 – 4/12: Damlaget i Lund 

4/12: Klubbutbyte Maxi, Pojkar 

 

10/12: Maxi – Tour i Jönköping 

(Maxitävling på hemmaplan för Maxi-

spelare. Anmälan görs till Nicolas) 

 

17/12: Mini-Tour i Jönköping 

(Minitennistävling på hemmaplan för 

minitennisspelarna. Anmälan görs till 

Nicolas) 

17/12: Klubbmästerskap inomhus 2016 

(Se separat inbjudan) 

 

17 eller 18 /12: Julavslutning  

(Exakt datum och tid kommer med 

inbjudan) 

18/12: Slutspel Juniorligan Masters 

(Separat inbjudan kommer till berörda) 

18/12: Sista dag att rapportera om du som 

medlem slutar eller ökar/minskar 

träningsdosen.  

22/12: Träning inför Salk för juniorerna 

som spelar tävlingen. 13:00-15:00 i 

Taberg.   

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


