
 

Månadsbrev Maj                  Jönköpings Tennisklubb

Grussäsongen är här!

April bjöd på en hel del klubbaktiviteter för 

våra yngre och äldre medlemmar. Vi har 

ibland annat haft en hel del utbyten för yngre 

och äldre juniorer. Vi har förberett våra 

tävlingsjuniorer med två grusläger inför 

grussäsongen. Vi som förening försöker göra 

så gott vi kan med tanke på omständigheterna 

att fortsätta bedriva verksamheten framåt.  

 

Grussäsongen är igång och vi avser att spela 

ute på gruset med alla grupper (dock inte 

minitennis och de grupper som spelar sent på 

kvällarna). Kvällsgrupperna för en dialog med 

tränarna ifall det är för mörkt ute på kvällarna 

för spel. Tag därför med kläder och skor för 

inne och utetennis (löparskor, ej tillåtet). 

Vänligen gå inte in med grusskorna inomhus 

på Racketcentrum. Det blir väldigt smutsigt.  

 

Sommarkortet 2019 

Spela hur mycket du vill i sommar med 

sommarkortet. Bli bra på tennis och ha kul! 

1.000kr för vuxna (enbart medlemmar)  

500kr för juniorer (enbart medlemmar) 

Ni betalar och hämtar ut era kort i 

receptionen. 

 

Regler sommarkortet 

Avser klubbmedlemmar i JTK och RC Club. 

Avser enbart spel på gruset maj-september.  

Sommarkortet avser INTE spel inomhus.  

Vid regn gäller inte kortet inomhus.  

Två timmar bokas åt gången. En bana bokas åt 

gången. Kortet är personligt. 

 

 

 

Under maj månad kommer följande extra 

aktiviteter att ske: 

Americano för vuxna 16 maj 

Seriespelsträning 22 maj 

Americano för juniorer 30 mai 

Separat inbjudan kommer inom kort 

 

Inga träningar följande dagar i maj 

1 maj (Första maj) 

21 maj (Kristi himmelfärdsdag) 

31 maj (Pingstdagen) 

 

Ett av våra grusläger nu i april med  

klubbens tävlingsjuniorer 

 

Maj månad kommer samtliga  

träningsgrupper att fortsätta spela på gruset. 

Fokus ligger på träning och poängspel i 

samtliga pass.   

 

Tävlingsresultat april 2020 

Inga tävlingsresultat pga inställda tävlingar 

runt om landet. Nu i maj börjar tävlingar att 

öppnas upp och spelas.  

 



Vårterminen slutar 

Minitennis slutar sin säsong 7 juni 

 

Resterande grupper  

Midi/Maxi/UG/TG och vuxengrupperna slutar 

sin säsong 28 juni 

 

 

Detta händer i maj 

Americano Vux 16 maj  

– Bengt 12:30-15:30 

mer information kommer på separat 

inbjudan 

Seriespelsamling 22 maj  

-Magnus/Nicolas 17:30-19:30 

mer information kommer på separat 

inbjudan 

 

Americano kids 30 maj  

– Kristoffer 12:30-15:30 

mer information kommer på separat 

inbjudan 

 

 

Notera följande: 

Ingen träning (röd dag) 

1 maj (Första maj) 

21 maj (Kristi himmelfärdsdag) 

31 maj (Pingstdagen) 

Vi finns även på instagram, följ oss! 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna,  


