
 

Månadsbrev DECEMBER                  Jönköpings Tennisklubb

I november har vi haft en hel del aktiviteter, 

bland annat seriespel, utbyte med Karlskrona TK, 

midiutbyte samt damlagets matcher i division 1. 

Vi arrangerade även en nationell tävling och vi 

tackar alla funktionärer som har hjälp till under 

helgerna. Vi vill även tacka alla som tog sig tiden 

och hjälpte oss med att lägga ut och ta bort 

mattan när det var Dreamhack. Vi går nu in i en 

ny månad där poängspel kommer att stå i fokus 

för maxi, UG, TG och JSM.  

 

Handelsbanken Open 2019 

1-6 december har vi en nystartad 

ungdomstävlings för 12, 14, och 16 klass. Vi 

kommer att spela tävlingen på förmiddagarna 

och anmälan gör du på själv på tennis.se 

 

Träningar i december och januari 2019 

Träningarna håller på fram till 23 december.  

Julledigt mellan 24 december – 31 december 

och 1 januari. 2 januari startar vi upp igen enligt 

höstens schema.  

 

28 januari startar vårterminen upp med nytt 

schema och träningsgrupper som gäller för 

våren 2019. 

 

Inför våren 2019 

Det är dags att se över samtliga träningsgrupper 

inför våren. Samtliga juniorer i Maxi, UG, TG, och 

JSM ska göra ett aktivt val och 

välja vilken träningsgrupp man vill träna till 

våren. Ni svarar genom att fylla i blanketten som 

lämnas tillbaka till Magnus eller Nicolas senast 

16 december. Ni som inte lämnar in blanketten i 

tid får en träningsgrupp tilldelad av tränarna. 

 

Ska du avsluta spela tennis eller önskar att spela 

mera/mindre maila oss senast 16 december. 

Ni mailar till nicolas@rcsport.se och 

magnus@jonkopingstennisklubb.se  

Seriepremiär för vårt damlag på hemmaplan 

8-9 december spelar vårt damlag på 

hemmaplan. På lördag möter vi Lidköping och 

USIF möter Näsbypark. Matchstart 13:30 

På söndag möter vi USIF och Lidköping möter 

Näsbypark.  Matchstart 10:30. Kom och heja 

fram vårt damlag och se på bra tennis.  

Juniorerna som åkte med till Karlskrona och 

spelade Head Cup 23-25 november.  

 

Julavslutning 

16 december mellan 16:30-17:30 kommer vi att 

ha en julavslutning för våra medlemmar här i 

hallen.  Vi kommer att bjuda på julfika, ha 

prisutdelningar, berätta om vårens planer m.m.  

Vi kommer att vara på bana 4, så kom julfin och 

fira in julen med oss. Ni gör ingen anmälan utan 

alla juniorer och föräldrar är välkomna, vi ses 

där. 

Återspel för JSM och UG 

15 december är det återspel för JSM/TG och UG 

som tränar på fredagarna då ni missade er 

träning pga RC Open.  Tiden är 10:30-12:30. 

 

Återspel för missade fredagsträningar 

16 december är det återspel för träningsgruppen 

som tränar på fredagarna då ni missade er 

träning pga RC Open. Ni tränar vanligtvis 

fredagar 16:30-18:30. Tiden är 10:30-12:30. 

 

mailto:nicolas@rcsport.se


Tävlingsresultat november 2018  

 

RC Open   

Miruna Melania Neagu semifinal FS12B 

Marcus Lundberg semifinal HS 

 

KKS Cupen i Växjö 

Kajsa Claesson andra plats i FS10 

Munka Sprint Open 

Wilma Duveskog segrare FS10 

Wettersprinten i Habo 

Meja Lundgren segrare FS11B 

Head Cup i Karlskrona 

Milton Gunnarsson finalist PS14 

Ester Zar finalist FS13b 

 

Föräldrautbildning 

Dags att utbilda våra grymma tennisföräldrar.  

11 december där Henrik Lilja besöker oss mellan 

18:30-19:30. Alla föräldrar är välkomna, missa 

inte detta. Ses i hallen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i december 

2 Ingen träning 

8-9 Damlaget hemmaarrangör. 

Lördag matchstart 13:30 

Söndag matchstart 10:30 

11 Föräldrautbildning, 18:30-19:30 

14 Matchträning JSM/TG/UG 18:30-20:30 

15 Återspel för JSM/TG & UG som tränar 

på fredagarna. Välkomna 10:30-12:30 

16 Återspel för träningsgrupperna som 

tränar på fredagarna. Välkomna 10:30-

12:30 

16 Julavslutning för våra medlemmar.  

Alla medlemmar är välkomna mellan 

16:30-17:30, Bana 4.  

16 sista dag att lämna in om val av 

träningsgrupp inför våren. Även sista dag 

att meddela ifall man avser att 

utöka/minska eller avsluta sitt 

medlemskap. 

23 terminens sista träningsdag. 

 

Notera följande: 

Inga träningar mellan  

24 december-1 januari.   

2 januari startar vi igång träningarna 

enligt höstensschema.   

28 januari börjar vi vårterminen enligt 

vårensschema 2019.  

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


