
 

Månadsbrev SEPTEMBER                     Jönköpings Tennisklubb

 

1 september hade vi en KICK OFF i klubben där 

vi bjöd in alla medlemmar till en fullspäckad 

dag med olika aktiviteter. Vi visade 

verksamhetsfilmen för våren 2018, visade 

klubbens träningsupplägg och planering för 

hösten. Vi kan konstatera att våra 

uppstartsträffar har varit en succé och är en 

viktig del av vår verksamhet. Sedan hösten 

2014 har vi träffats varje terminstarstart och 

tillsammans laddat upp inför nya terminen. 

Information om upplägg har mailats ut till 

samtliga. Nu kör vi så det rycker! 

 

Tränarkåren för hösten är mycket stabil och 

presenteras kort härnedan.  

 

David Appelqvist kommer närmast ifrån North 

Carolina Wesleyan College som han 

tillbringade i ett år.  Han studerar i Jönköping 

på högskolan just nu, håller hög nivå som 

spelare och blir en grym injektion hos oss.  

 

Adna Sofradzija som är en av vår mest 

framgångsrika spelare kommer att jobba i höst 

hos oss samtidigt som hon laddar inför sin 

tennissatsning.  

 

Jonathan Isaksson som kommer närmast ifrån 

Ljungby TK där han har jobbat extra i fem år. 

Jonathan kommer att ansvara för 

minitennisen.   

 

Sedan tidigare har vi förutom Nicolas Leiva 

och Magnus Darud, Thomas Nykänen, Ingemar 

Dolk samt alla våra juniortränare.  

 

 

 

 

 

 

 

Kickoffen 2018 var en succé med många olika 

aktiviteter och intressanta föreläsningar.  

 

 

14-16 september anordnar vi en juniortävling 

för de yngre, Jönköping Junior Open.  

Hela 76 matcher kommer att spelas i nio och 

elva klassen. Juniorerna som tränar på 

fredagarna får vila denna dag och återspel för 

denna dag kommer längre fram i terminen.   

 

Inga träningar följande dagar i september 

14 september, pga vår junior tävling.  

Återspel kommer längre fram i terminen.  

 

14 september har vi en utbildningsdag i Ready 

Play Växjö. Tillsammans med Magnus Larsson 

laddar har vi en heldag tillsammans och jobbar 

teknik och spelar tennis. Anmälan har redan 

gått ut och i dagsläget är det fullt.  

 

 

 

 

 

 



Tävlingsresultat augusti 2018  

 

Tabergsdalens Outdoor  

Elsa Jönsson segrare DS 

Petter Claesson finalist PS15 

Ida Strahl finalist FS15 

Felicia Jonsson semifinalist FS15 

Kajsa Claesson segrare FS10 

Lisa Svensson finalist FS10   

Mark Clay Open i Kinna  

Meja Lundgren 3:e plats i FS11 

 

Landskapsmästerskapet i Växjö 

Ella Strahl semifinalist FS14 & Final FD14 

Milton semifinalist PS14 

Jacob Annvik Semifinalist PS14 

Gracjan Faligowski semifinalist PS13 

Elsa Jönsson semifinalist FS15-18 

 

Det är även dags för vår årliga bussresa till 

huvudstaden och då Stockholm Open.  

Fredag 19 oktober. Heldag. Avfärd kl 07:50  

från A6 Glaspyramiden. Hemma ca 00:30 

Resa+ Biljett = Vuxen 620kr  

Ungdom/Pensionär 470kr 

Svar senast 30 september till 

nicolas@rcsport.se 

 

Klubbkollektionen är uppdaterad och finns att 

köpa i shopen. Passa på och köp ett 

klubbplagg, först till kvarn.  

 

 

 

 

 

Detta händer i september          

1 Kick off 2018 

7, 9 Extra fysträning för JSM/TG/UG 

14 Utbildningsdag Ready Play (inbjudan 

utskickad till berörda) 

14-16  Jönköpings Junior Open 

14 ingen träning för juniorerna som tränar 

denna dag 

29 SO Maxi Tour i Bankeryd 

 

30 Sista dag för anmälan till STHLM-OPEN 

 

Följ oss på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


