
Sommarträningar i 

Jönköpings Tennisklubb 

 

Matchläger för UG & Maxitävling i sommar 

18-22 och 25-29 juni anordnar klubben ett matchläger för utvecklingsspelarna 

samt maxi-tävling juniorerna. Varje dag mellan 13:30-15:30 kommer juniorerna 

att träna på att spela singel och dubbel mot duktiga juniorer från Norge som är 

på besök hos oss. Vi avser att spela ute på gruset, vid regn inomhus.  

Tag med mellanmål.  

Datum: 18-22 juni och 25-29 juni 

Tid: 13:30-15:30 samtliga dagar 

Kostnad: 80kr/dag som betalas in i receptionen  

Max antal juniorer: 8 spelare/dag (först till kvarn) 

Tränare: Nicolas och Ali  

Anmälan: Maila in vilka dagar du vill/kan vara med senast 12 juni till 

nicolas@rcsport.se 

----------------------------------------------------------- 

Egenträning den 13 augusti – 14 augusti 

Välkomna till egenträning dessa 2 dagar där ni spelar tennis på egenhand. 

Bollar finns på plats och vid regn spelar ni inomhus.  

80kr/pass för dig utan sommarkort. Du som har sommarkort spelar gratis.  

Träningstider och grupper 13 och 14 augusti 

Kl.13.00 – 14:30 Träningsgrupp 

Kl. 14.30 – 16.00 Utvecklingsgrupp                                

KL.16.00 – 17.30 Tävling och JSM grupp           

KL. 17.30 – 18.30 Vux medel 

Kl. 18.30 – 20.00 Vux avancerade 
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Försäsongsläger 15 – 17 augusti                        

Vi river av några träningspass och laddar inför nya terminen under dessa tre 

dagar. Lägret kommer att innehålla mycket tennis och fys. Vi ser gärna att man 

anmäler sig till alla dagar. Priset avser alla tre träningsdagarna.  

Nicolas och Magnus är på plats.  

 

15-17 augusti 

Kl. 09.30 – 10.30 Midispelare, pris 300 kr 

Kl. 10.30 – 11.30 Maxispelare, pris 300 kr 

Kl. 13.30 – 14.30 UG spelare, pris 300 kr 

Kl. 14.30 – 16.30 JSM/TG spelare, pris 600 kr 

Kl. 16.30 – 18.30 Vuxenspelare (alla nivåer), pris 800 kr 

Anmälan gör du till nicolas@rcsport.se senast 6 augusti, din anmälan är 

bindande. Vid regn spelar vi inomhus. 

Avgiften betalar du i receptionen den 15 augusti, avanmälan efter den 6 

augusti blir du debiterad halva avgiften. 
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Drop in tennis för vuxna 

Under veckorna 28-32 (måndagar) kommer klubben att erbjuda ”drop in 

tennis” för våra vuxna medlemmar. Bollar finns på plats och en ansvarig person 

som ser till att allt flyter på bra.  Alla pass är på 2 timmar och vi avser att spela 

ute vid bra väder. Vid regn inomhus.  

 

Datum/tid för drop in tennis 

9 juli - 17:30-19:30 

16 juli - 17:30-19:30 

23 juli - 17:30-19:30 

30 juli - 17:30-19:30 

6 augusti - 17:30-19:30 

 

Kostnad 

Ingen kostnad för dig som har ett sommarkort. 

80kr för dig som inte har ett sommarkort.  

Har du inget sommarkort så löser du ett i receptionen,  

1.000kr och avser obegränsat med spel på grusbanorna. 

Kortet är personligt.   

 

Mat eter träningen 

Efter passet finns det möjligheter att äta på RC Grill där restaurangen har 

specialpris för buffén för drop in tennisen. Gäller enbart efter drop in tennisen.  
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Matchträning för juniorer 

Under sommaren kommer det att finnas möjligheter till matchträning för våra 

juniorer. Alla juniorer som spelar med hård boll är välkomna, dvs 

träningsgrupp, utvecklingsgrupp, tävlingsgrupp och JSM-grupp.  

Vi spelar matcher och diverse poängspel under dessa två timmar.  

Vi avser att spela ute vid bra väder, vid regn inomhus. 

 

Kostnad 

Ingen kostnad för dig som har ett sommarkort. 

80kr för dig som inte har ett sommarkort.  

Har du inget sommarkort så löser du ett i receptionen,  

500kr och avser obegränsat med spel på grusbanorna.  

Kortet är personligt.  

 

 

Datum                               Tid                                     Ansvarig 

Onsdag 4:e juli                 09:30 – 11:30                  Martin 

Onsdag 11:e juli              09:30 – 11:30                   Patrik 

Onsdag 25:e juli              17:30 – 19:30                   Peter 

Onsdag 1:a augusti         17:30 – 19:30                   Martin / Peter 

Onsdag 8:e augusti         17:30 – 19:30                   Peter / Martin 

 


