
 

Månadsbrev JANUARI                    Jönköpings Tennisklubb 

Kick off 2019 och ny termin startar igång!

Vi lämnar året 2018 och tar med oss det 

positiva till 2019. Ett händelserikt år för 

verksamheten på olika sätt. Tack alla som har 

engagerat sig och gjort det möjligt att bedriva 

verksamheten åt rätt riktning.  Vi tackar även 

styrelsen för ett engagerat och bra arbete 

under året.  

 

Kick off 2019!  

Söndagen den 20 januari välkomnar vi 

samtliga medlemmar i Jönköpings Tennisklubb 

till en fullspäckad dag i hallen.  

Vi börjar kickoffen med en föreläsning av Mia 

Sjödell. Mia har fina meriter och erfarenheter 

inom tennis, som hon kommer att berätta för 

oss. Föreläsningen är lämpad för juniorer och 

föräldrar i UG, TG och JSM. Därefter är det 

uppstartsträff med juniorerna, och sedan 

föräldrar i respektive träningsgrupp. Vi bjuder 

på fika! 

I konferensrummet Grand slam 

10:00-11:30 Mia Sjödell pratar tennis 

11:30-12:30 Uppstartsträff för juniorer ur 

UG/TG/JSM 

12:30-14:00 Föräldrainformation för 

UG/TG/JSM 

14:00-15:00 Föräldrainformation för Midi & 

Maxi 

 

Johan från Prince & Nike på besök 20 januari 

12:30-14:30 Prova nya rack från Prince och 

prata rack med Johan 

 

Shopen  

25% avdrag på ordinarie priser på samtliga 

produkter. Gäller även klubbkollektionen. 

Gäller ej redan nedsatta produkter. Enbart för 

medlemmar i JTK och rean avser bara denna 

dag. 

Träningsupplägget i januari ser ut som 

följande: Vi startar upp träningarna 2 januari 

och avslutar höstsäsongen 27 januari. Höstens 

schema är vad som gäller under denna tid.  

 

28 januari startar vårterminen upp, med 

vårens schema och upplägg.  

Under januari kommer midi & maxi ha fokus 

på teknik i grundslag och serve. UG/TG/JSM 

har sitt fokus på fys, teknik och mycket mängd 

i slagen.  

 

   

 
Vår årliga julavslutning 16 december där vi 

samlades och avslutade terminen tillsammans.  

 

 

Tävlingsresultat december: 

Svenska Tennisserien dam div 1 2018 

Damlaget når en femteplacering i serien.  

Svenska Tennisserien FS15 

Segrare i div 2 

 

 



Bankeryds Dubbeln  

Tim Nykänen/Filip Von Otter, 3:plats i PD12 

Ella Strahl/Gabriela Dimitrov,  Finalister i FD14 

Felicia Jonsson/Ella Strahl, Finalister FD16 

Alina Löfgren/Cindy Afram, Semifinal FD16 

Årets Utveckling 2018 

Marcus Lundberg för sin träningsdisciplin och 

fina utveckling under året. 

Årets Eldsjäl 2018 

Familjen Johansson-Strahl för sitt engagemang 

i föreningen under hela året.  

Årets Fair Play 2018 

Jonathan Isaksson för sina goda 

ledaregenskaper, engagemang och 

uppförande på och utanför banan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i januari 

2/1 höstterminen startar upp igen enligt 

höstens träningstider och grupper  

5-6/1 Handelsbanken Open 2019 

20/1 Kick off 2018 - Missa inte detta! 

Se inbjudan för tider och mer information 

 

28/1 Vårterminen startar igång. Vänligen 

notera din nya träningstid för våren.  

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


