
 

Månadsbrev MAJ                     Jönköpings Tennisklubb

April bjöd på en hel del klubbaktiviteter för 

våra yngre och äldre medlemmar. Vi har 

ibland annat haft en hel del utbyten för midi 

och maxijuniorerna. Vi hann även med att åka 

en runda till JSM i Göteborg, två grusläger (en 

i Karlskrona och en i Kalmar) samt en 

föräldrautbildning.  

 

Klubbresan till JSM i Göteborg som vi gjorde 

28 mars tom 2 april kan vi vara mycket stolta 

över. Tio juniorer ur JSM-gruppen som tävlade 

och tränade under ledning av Nicolas och 

Magnus. En bra utbildningsresa där flera av 

juniorerna vann flera matcher, så som Milton 

Gunnarsson (tre vinster i PS14) och väldigt 

nära vinna sin fjärde.  

 

Vi kan även meddela att Christopher 

Andersson lämnar oss i slutet av maj och 

beger sig mot nya äventyr.  

Christopher som snart har varit två år hos oss 

har fått en anställning på heltid i Asker 

Tennisklubb i Norge. Vi tackar honom för hans 

engagemang och tid hos oss. Stor lycka till 

Christopher med din nya tjänst och 

utmaningar framöver.  

 

Att hitta tennistränare är väldigt svårt men vi 

har lyckats med att få in två nya tränare till oss 

som startar i höst och förstärker oss på 

tränarsidan. 

 

David Appelqvist som redan tränar hos oss 

kommer att förstärka oss på tränarsidan. 

David kommer närmast ifrån North Carolina 

Wesleyan College som han tillbringade i ett år.  

Han studerar i Jönköping på högskolan just nu 

och är inne på sitt första år. David håller hög 

nivå som spelare och kommer i höst att arbeta 

hos oss 8 timmar i veckan och även extra.  

 

 

Vårt andra nyförvärv på tränarsidan heter 

Jonathan Isaksson som kommer närmast ifrån 

Ljungby TK där han har jobbat extra och varit 

tränare för juniorer och vuxna i fem år. 

Jonathan kommer i höst att främst jobba extra 

hos oss, och eventuellt att ha några fasta 

timmar i veckan. Sedan tidigare har vi förutom 

Nicolas Leiva och Magnus Darud, Thomas 

Nykänen, Ingemar Dolk samt alla våra 

juniortränare.  

Klubben gjorde två grusläger i april, en i Karlskrona 

och en i Kalmar.   

 

Viktig information inför hösten 2018 

Det är högtid för oss att veta hur ni vill träna 

höstterminen 2018. 

 

Vill ni behålla era timmar, behöver ni inte 

meddela oss. Det innebär att ni behåller era 

timmar och plats. Notera att ny termin kan 

innebära nya träningstider och 

träningsgrupper. 

 

Önskar ni öka i timmar eller sluta är det 

mycket viktigt att ni mailar in detta till oss, 

senast 17 juni. Detta mailar ni in till 

magnus@jonkopingstennisklubb  

samt nicolas@rcsport.se 

mailto:nicolas@rcsport.se


Grussäsongen är igång och vi avser att spela 

ute på gruset med alla grupper (dock inte 

minitennis och de grupper som spelar sent på 

kvällarna). Tag därför med kläder och skor för 

inne och utetennis (löparskor, ej tillåtet) 

 

 

Inga träningar följande dagar i maj 

1 maj (Första maj) 

10 maj (Kristi himmelfärdsdag) 

20 maj (Pingstdagen) 

 

 

Sommarkortet 2018 släpps i veckan och 

följande gäller för klubbmedlemmarna och RC 

CLUB. Ni betalar och hämtar era kort i 

receptionen.  

 

Prislista 

1.000kr för vuxna (enbart medlemmar) 

500kr för juniorer (enbart medlemmar) 

 

Följande gäller: 

Avser enbart spel ute på gruset maj-augusti. 

Sommarkortet avser INTE spel inomhus. 

Kortet är personligt. 

En timma bokas åt gången.  

 

 

16 maj kommer vi att ha en kostföreläsning 

för våra medlemmar. Erik Torhall heter 

föreläsaren som kommer att besöka oss.  

Vi välkomnar alla medlemmar till denna 

aktivitet, 18:30-20:00 på RC. 

 

 

Tävlingsresultat april 2018  

 

Two angel/Diadem Cup i Göteborg 

Meja Lundgren segrare FS12C   

Vetlanda Open  

Milton Gunnarsson semifinal HS 

 

 

 

Detta händer i maj            

1 Ingen träning (1:a maj) 

2 Grussäsongen startar 

5 Vuxenaktivitet med Magnus på RC.  

Anmälda har fått tider 

6 Maxiutbyteflickor på RC med 

grannklubbarna. Poängspel i tre timmar.  

10 Ingen träning (Kristi himmelfärdsdag) 

12 Matchträning för Maxispelare 

8:30-12:30 på RC 

16 Kostföreläsning med Erik Torhall 

18:30-20:00 på RC 

17-20 NG tävling zon-kval i Taberg 

20 Ingen träning (Pingstdagen) 

 

Notera även att: 

-Minitennisen slutar 3 juni. 

 

-Vårterminen för resterande  

träningsgrupper slutar 1 juli.  

 

Meddela oss senast 17 juni om du avser att 

sluta ditt medlemskap hos oss.  

Följ oss på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


