
 

Månadsbrev OKTOBER                     Jönköpings Tennisklubb

Vi lämnar september där vi har tränat på bra i 

samtliga träningsgrupper. Vi har även haft 

några informationsmöten gällande 

seriespelsuppstart för lagledarna samt 

informationsträff för maxijuniorerna. 

Lördagsspelet har även startat igång! 

 

Seriespelet startar nu igång, med många 

serielag i höst. Vi har 5 lag som spelar i 

svenska tennisserien.  

I tennissyd serien spelar 8 lag. Lagledarna har 

fått i uppdrag att kontakta spelarnas föräldrar.  

 

Nu drar vi igång lunchtennis på måndagar  

och tisdagar mellan 11.30-12.30.  

De som vill stannar och äter lunch efter 

tennisen. 

Måndagar vänder vi oss till Er som är lite mer 

nybörjare. Tisdagar är det mer till Er som har 

spelat några terminer 

Ni anmäler Er senast söndag kl 18.00 till Rikard 

på rikard@rcsport.se 

Ni får besked senast söndag kl 24.00 om det 

blir något spel. Minst 3 deltagare. Kostnaden 

för detta är 175:- per gång som ni får på 

faktura efter terminen. Lunchen ingår inte. 

Välkommen med din anmälan! 

 

Drop in tennis herrar & damer 

Vi arrangerar drop in tennis för damer och 

herrar. Peter Viking samt Fayzeh Sundell håller 

i träningen.  

Damerna har sin drop in tennis 3 oktober 

11:30-13:30 och herrarna 1 och 15 oktober 

20:30-22:00. Mer information finns på vår 

hemsida. Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fysträning varje onsdag 17:30-18:30  

för våra juniorer födda 2007-2011. 

Våra äldre juniorer födda 2006-2000 tränar på 

måndagarna 18:30-19:30. Välkomna! 

 

Jönköpings Vakan 2020 

16-18 oktober anordnar vi en nationell tävling. 

Tävlingen startar fredagen den 16 oktober och 

avslutas på söndagen. Vi har rekordmånga 

anmälda och totalt kommer 200 matcher att 

spelas.  Klasserna som spelas är 12, 14 och 16.  

Fredagsgträningen 16 oktober 

Då vi arrangerar Jönköpings Vakan kommer 

fredagsgruppen INTE att ha någon 

gruppträning fredagen den 16 oktober, dvs 

juniorerna som tränar fredagar 15:30-18.30. 

Ni har återspel och tränar istället under 

höstlovet tisdagen den 27 oktober (se tid/dag 

på nästa sida) 

Söndagsträningen 18 oktober 

Mini & midijuniorerna som tränar 12:30-14:30 

kommer att träna på badmintonbanorna. Dvs 

träningen som vanligt för denna grupp.  

Juniorerna som tränar 14:30-16:30 den  

18 oktober kommer INTE att ha någon träning. 

Återspel fås 26 oktober (se tid/dag på nästa 

sida) 

mailto:rikard@rcsport.se


Återspel för fredagsträningen 16 oktober 

Juniorerna som missade sin träning den 16 

oktober har återspel 27 oktober.  

Gruppen som tränar 15:30-16:30 kommer 

11:30-12:30. Gruppen som tränar 16:30-17:30 

kommer 12:30-13:30 och gruppen som tränar 

17:30-18:30 tränar istället 13:30-14:30.  

Återspel för söndagsträningen 18 oktober 

Juniorerna som tränar 14:30-15:30 har 

återspel 26 oktober 11:30-12:30.  

 

Juniorerna som tränar 15:30-16:30 har 

återspel 26 oktober 12:30-13:30 

 

Prova på tennis under höstlovet 

Vi erbjuder dig barn född 2014-2010 att prova 

på tennis under höstlovet. Kostnad 

50kr/träningstillfälle. Bindande anmälan som 

görs till nicolas@rcsport.se senast 22 oktober.  

Måndag 26 oktober 10:30-11:30 

Torsdag 29 oktober 10:30-11:30 

 

Ordförande har ordet 

Information och återträff med föräldrar 

Vi har genomfört två föräldramöten med god 

uppslutning för att informera om vår vision 

och för att ge möjligheten att ställa frågor. 

Måndag den 19:e oktober har vi ett 

föräldramötet för Midi och Maxi för att ge 

föräldrar som inte kund komma i måndags 

(5:e oktober) en chans till. 

Måndag den 2:e november 18:30-20:00 har vi 

återträff för föräldrarna i TG och JSM 

grupperna. Se till att ni bokar in dessa datum i 

era kalendrar. 

Ser fram emot att ses. 

/Martin Gunnarsson 

Det är mycket som händer i klubben. 

 Vill du hålla dig informerad och uppdaterad 

rekommenderar vi följande: 

-Läs våra månadsbrev  

- Följ oss på instagram 

- Gå in på vår hemsida  

www.jonkopingstennisklubb.se 

Detta händer i oktober    

5 Informationsträff för föräldrar i 

maxigrupperna 

16-18 JKPG Vakan  

Dygnet runt tävling 12, 14, 16 klass  

Ingen träning för fredagsgrupperna. Återspel 

fås den  

19 oktober informationsträff Maxi för dem 

som missade 5 oktober. 18:30-20:00 

 

24 Midiutbyte med grannklubbarna 

(Habo, 14-16, Berörda informeras, 2st) 

 

26 prova på tennis 10:30-11:30 

Barn födda 2014-2010 

 

26 återspel för söndagsträningen den 18 

oktober 

27 Återspel för fredagsträningen den 16 

oktober.  

29 prova på tennis 10:30-11:30 

Barn födda 2014-2010 

31 midiutbyte i Bankeryd 12-14.  

Berörda spelare informeras.  

 

Notera: 

Träning som vanligt under höstlovet vecka 44,  

dvs du tränar din vanliga dag och tid. Följ oss 

på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Rikard, Ulf, Ville, Adna 

mailto:nicolas@rcsport.se
http://www.jonkopingstennisklubb.se/

