
 

Månadsbrev Augusti                    Jönköpings Tennisklubb 

Välkommen till en ny termin! 

Vi lämnar sommarperioden (sista 

träningsdag 18 augusti) som i stort sätt har 

varit bra! Många juniorer har spelat 

mycket tennis, både tränarledd och på 

egen hand. Flertal har tävlat och gjort bra 

ifrån sig.  

 

Vi hälsar våra tidigare medlemmar samt 

nya medlemmar extra varmt välkomna till 

Jönköpings Tennisklubb. Vi har ett stort 

tryck i samtliga träningsgrupper vilket är 

positivt. Ni medlemmar som har sökt 

medlemskap hos oss och inte finns med i 

det bifogade terminsschemat ligger på kö. 

Dyker platser upp kontaktar vi er.  

 

Träningsterminen för hösten startar 

måndagen den 21 augusti. 

Vi börjar terminen med spel inomhus och 

består av 22 veckor.  

 

Schemat (första utkast) ligger uppe på vår 

hemsida(www.jonkopingstennisklubb.se) 

och bifogas även med månadsbrevet. Vi 

kommer att testa schemat vecka 34 och 

vecka 35 innan vi gör några ändringar. 

Kontakta oss snarast möjligt om 

träningstid krockar med era barns 

skolschema (ni som tränar 15:30-16:30).  

Vid funderingar kontakta oss, helst via 

mail: Magnus: 

magnus@jonkopingstennisklubb.se 

Nicolas: nicolas@rcsport.se 

 

Gemensam träning inför JSM-Båstad 2017.  

13 spelare från klubben spelade JSM i Båstad.  

  

I slutet av augusti/början av september 

kommer vi att ha en medlemsdag. Vi 

planerar att träffas (medlemmar och 

styrelse) där vi diskuterar klubbens 

framtid. Kallelse till detta kommer ut inom 

kort.  

 

Tävlingsresultat juli: 

Ystadspelen 2017 

Generationsdubbel: Finalist Thomas och  

Nova Nykänen 

Falköping Summer Tennis Cup 2017 

Semifinalist FS14: Ida Strahl och Ella Strahl 

 

SEB Karlskrona Open 2017 

Semifinalist PS11: Alfred Viking 

Finalist FS13: Ella Strahl 

Finalist FD14: Ella Strahl 

Finalist DD: Ella Strahl 

 



Detta händer i augusti: 

4-9 augusti. Klubbresa, JSM I Båstad  

med 13 juniorer.  

10 augusti.  Drop in tennis för juniorer.  

18:30-20:30. 100kr för hela passet som 

betalas i receptionen efter träningen. 

14 augusti. Drop in tennis för vuxna.  

18:30-20:30. 150kr för hela passet som 

betalas i receptionen efter träningen. 

14 augusti. Uppstartsläger inför hösten- 

Miditennis. 13:30-15:30. Max 12 juniorer. 

Kostnad 140kr. Ledare: Christopher. 

Anmälan mailas in till 

Christopher@jonkopingstennisklubb.se 

16 augusti. Uppstartsläger inför hösten-

Maxitennis. 10:00-15:30.  

Fys, träning, teori, poängspel.  

Max 12 juniorer. 380kr. Ledare: Nicolas 

Anmälan mailas in till nicolas@rcsport.se 

 

17 augusti. Uppstartsläger inför hösten- 

Utveckling (Tävling) 10:00-15:30.  

Fys, träning, teori, poängspel.  

Max 12 juniorer. 380kr. Ledare: Nicolas 

Anmälan mailas till nicolas@rcsport.se 

19 augusti. Uppstartsläger inför hösten-

Tävlingsgrupp (10:00-15:30).  

Fys, träning, teori, poängspel.  

Max 12 juniorer. 380kr. Ledare: Nicolas 

Anmälan mailas till nicolas@rcsport.se 

 

18 augusti. Sommarschemats sista dag.  

 

21 augusti. Höstens träningar startar. 

Schemat finns på vår hemsida. Vi börjar 

terminen med att spela inomhus.  

 

26 augusti. Kidsday 14:30-16:30 . 

Alla barn är välkomna och prova på tennis. 

Tränare på plats och rack finns att låna.  

Vi spelar inomhus. Ingen kostnad. 

Anmälan till höstens träningar kan göras.  

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


