
 

Månadsbrev JUNI                    Jönköpings Tennisklubb

Maj bjöd på de sista klubbutbyten för midi och 

maxispelarna. Under hela våren har vi haft en 

hel del olika utbyten mellan grannklubbarna 

vilket har varit nyttigt för våra yngre juniorer. 

Vi har och även haft en hel del extra träningar 

för våra juniorer. Föräldrautbildning, 

vuxenaktivitet och kostföreläsning bjöds det 

också på! 

 

Elite Hotels Next Generation zon kval 

spelades i Tabergsdalens Tennisklubb där fem 

spelare har kvalificerat sig vidare till slutspelet. 

1-3 juni spelas tennissyds slutspel på RC.   

Kom och se på bra tennis denna helg! 

 

Klubbens juniorer som spelar slutspelet  

1-3 juni.  

FS11: Meja Lundgren och Miruna Neagu 

FS13: Gabriela Dimitrov 

FS15: Elsa Jönsson och Felicia Jonsson 

 

 

Sommarkortet 2018 finns att köpa och 

följande gäller för klubbmedlemmarna och RC 

CLUB. Ni betalar och hämtar era kort i 

receptionen. Den avser enbart spel ute på 

gruset (inget inomhus). Köp den idag! 

Prislista 

1.000kr för vuxna (enbart medlemmar) 

500kr för juniorer (enbart medlemmar) 

 

Ville Fridell, Adna Sofradzija och Alice Adin  

är några av våra timanställda tränare som 

kommer att hoppa in och ta Christophers 

träningsgrupper. Vi gör vår sista 

träningsmånad och notera när vi avlutar 

säsongen.  

 

Minitennis: Sista träningen 3 juni 

Resterande träningsgrupper: 1 juli 

 

Under juni månad kommer vi att träna mycket 

på matcher och poängspel i olika former.  

 

Fem spelare från klubben kommer att spela 

slutspelet i Elite Hotels Next Generation Cup 1-3 

juni.  

 

Viktig information inför hösten 2018 

Det är hög tid för oss att veta hur ni vill träna 

höstterminen 2018. 

 

Meddela oss senast 17 juni: 

 Ifall ni avser att avsluta ert 

medlemskap 

 Val av träningsgrupp för nuvarande 

maxispelare, träningsgrupp, 

utvecklingsgrupp, tävlingsgrupp, 

jsmgrupp och samtliga vuxengrupper.  

 

För juniorerna är det mycket viktigt att se över 

kriterierna (träning, matcher, dömning, 

fystester). Man bör ha uppfyllt kraven om du 

ska ha samma grupp eller byta uppåt.   

 

Tävlingar våren 2018 (1 januari tom 1 augusti) 

JSM: Minst 10st 

TG: Minst 6st 

UG: Minst 4st 

Maxi-tävling: Minst 4st inkl IF SO Tour 

 



Inga träningar följande dagar i juni 

1 juni: Slutspel Tennissyd 

6 juni: Sveriges Nationaldag 

22 juni: Midsommarafton 

 

 

Fysträningen på måndagar.  

Samtliga juniorer som vill fysträna  

hänvisas numera till måndagar 18:30-19:30.  

Fystimman med Christopher 17:30-18:30 

gäller inte längre.  

 

 

Föräldrautbildning 11 juni  

där vi tillsammans sätter riktlinjer hur 

föräldrarna i klubben ska hjälpa våra juniorer 

på bästa sätt. Vi ser gärna att föräldrar ur 

JSM/TG/UG/MAXI/MIDI tar sig tiden och 

närvarar.  18:30-19:30 på RC.  

 

 

Tävlingsresultat maj 2018  

 

Hörle Automatic Cup i Värnamo 

FS15: Elsa Jönsson semifinalist 

FS14: Gabriela Dimitrov semifinalist 

FS12C: Ester Zar segrare 

FS12C: Miruna Neagu finalist 

 

Tabergsdalens Bravida Open 

DS: Elsa Jönsson semifinalist 

FS14A: Ella Strahl finalist 

FS14B: Clara Svensson semifinalist 

FS12A: Ester Zar finalist 

FS12C: Miruna Neagu segrare 

 

Habofighten 

FS11: Kajsa Claesson segrare 

FS13C: Meja Lundgren 3:e plats 

 

 

Detta händer i juni           

1 Ingen träning (Tävling) 

1-3 Elite Hotels Next Generation (Tävling) 

3 sista träningspasset för minitennisen 

6 Ingen träning (Sveriges nationaldag) 

11 Föräldrautbildning 18:30-19:30 

17 Meddela oss senast 17 juni om du avser att 

sluta ditt medlemskap hos oss samt val av 

träningsgrupp. 

22 Ingen träning (Midsommarafton) 

 

Notera även att: 

-Minitennisen slutar 3 juni. 

 

-Vårterminen för resterande  

träningsgrupper slutar 1 juli.  

-Höstterminen startar upp 20 augusti 

-Senast 17 juni önskar vi svar gällande 

träningsgrupp och uppsägning av 

medlemskap.  

 

 

Följ oss på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas & Magnus 


