
 

Månadsbrev FEBRUARI                    Jönköpings Tennisklubb 

Ny verksamhetsinriktning kickar igång samt sportlov

Vi lämnar januari med positiv känsla.  

Vi hann med att kicka igång nya 

verksamhetsinriktningen, en trevlig kick off 

2018, informationsträffar för olika 

träningsgrupper samt nya schemat för våren. 

Vi finslipar verksamhetskalendern för våren 

och den kommer ut inom kort.  

 

Under våren har vi träning i princip samtliga 

veckor, även vid sportlov. Inga träningar vid 

röda dagar är vad som gäller. Är man osäker 

så finns information att söka sig till, på vår 

hemsida www.jonkopingstennisklubb.se, även 

vår instagramkonto: jonkopings_tennisklubb 

samt informationstavlan i hallen.   

Oss tränare kontaktar ni bäst via mail och vi 

är svåra att få tag i via telefon på 

eftermiddagarna då vi står på banan och 

tränar våra medlemmar.  

Vi är tillgängliga via vardagar 12-15 på telefon.   

Maila oss gärna så kontaktar vi er.  

 

Magnus Darud, 

magnus@jonkopingstennisklubb.se 

Kontaktar ni vid frågor om vuxentennis, 

träningsgruppen, tävlingar, lunchtennis och 

maxitennis. Ni kontaktar även Magnus om 

sådant som han ansvarar över. Det kommer 

att stå vid aktivitetskalendern.  

 

Christopher Andersson,  

christopher@jonkopingstennisklubb.se 

Kontaktar ni vid frågor om frukosttennis, 

minitennis, miditennis samt maxitennis. Ni 

kontaktar även Christopher om sådant som 

han ansvarar över. Det kommer att stå vid 

aktivitetskalendern. 

 

 

Nicolas Leiva Martinez,  

nicolas@rcsport.se 

Kontaktar ni vid frågor om utvecklingsgrupp, 

tävling/jsmgrupp, skoltennis och 

träningsschema. Även andra frågor är 

välkomna som är övergripande dock inte 

sådant som Magnus och Christopher ansvarar 

över.  

 

Vår årliga kick off. Adna Sofradzija berättade 

om sin juniortid, RIG tid i Båstad och framtid.   

 

23-25 Februari & 2-4 mars arrangerar vi en 

tennistävling. RC Open 2018.  

Notera inga träningar för fredagsgrupperna 23 

och 2 mars. Vi återkommer när det blir 

återspel. Vi kontaktar söndagsgrupperna ifall 

det blir andra träningstider. Håll gärna utkik på 

hemsidan.  

Tävlingsresultat januari 

Future star i Ödåkra 2018 

Milton Gunnarsson vinner sin klass PS14.  
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Detta händer i februari 

9-11 & 16-18 Bankeryds Open.  

12-13 Match och fysläger för JSM/TG och 

UG.  

12, 15 Match och fysläger Maxitennis och 

maxitävling.  

17 Matchträning för Maxispelare 

8:00-10:00 på RC 

 

17 Matchträning för JSM/TG  

13:30-15:30 på RC  

 

18 Maxitrouren på RC 

Tävling för maxispelare. Ansvarig 

Christopher.  

18 Matchträning för Utvecklingsgruppen  

14:30-16:30 på RC 

 

23-25 Februari & 2-4 mars  

Vi arrangerar RC Open.  

Notera inga träningar för 

fredagsgrupperna 23 och 2 mars. Vi 

återkommer när det blir återspel.  

Vi kontaktar söndagsgrupperna ifall det 

blir andra träningstider.  

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


