
Tack alla som kom på vårstädningen 

Det var rekord i antalet barn och föräldrar 

som ville vara med och kickstarta våren och 

sommarsäsongen genom att hjälpa till med 

vårstädningen kring grusbanorna. Som 

avslutning blev det grillad korv med diverse 

tilltugg. Tack alla ni som kom! 

 

Feriepraktik 

För första gången kommer vi att erbjuda 

feriepraktik för ett antal ungdomar under ett 

antal veckor i sommar. Feriepraktik 

genomförs i samarbete med Jönköping 

Kommun. Rikard har tillfrågat ett antal 

ungdomar i rätt ålder och som vill hjälpa till 

med sommarverksamheten. 

 

Damtävling - WTA 25 000 dollar 

Vi kommer att arrangera en WTA 25 000 

dollar turnering hos oss mellan 13–19 juni. 

Detta är en turnering som skulle gått i Ystad 

men på grund av tuffa restriktioner ifrån ITF 

kommer den istället att arrangeras hos oss 

på Racketcentrum. Mer info via denna länk. 

WTA Tennis på RC 

 

Funktionärer för kommande tävlingar 

Som vanligt kommer vi behöva hjälpas åt 

med diverse saker kring våra kommande 

tävlingar. 

Tävlingskommittén återkommer med 

bemanningsscheman och vi hoppas på 

sedvanlig god uppslutning. Vänligen notera 

redan nu i din kalender datumen för 

kommande tävlingar. 

 

Fortsatta restriktioner 

Tack för att vi hjälps åt att hålla oss till 

fortsatta restriktioner i hallen. 

Inga spelare eller föräldrar på läktaren eller i 

lobbyn tills vidare, tack! 

KALENDER 

20 - 23 maj Next Generation zon spel 

Tabergsdalens TK 

4 - 6 juni Regionfinal Next Generation 

Racketcentrum 

12 - 19 juni WTA 25’ $ Racketcentrum 

1 - 9 juli Jönköping Outdoor, Sommartour, 

JSM Race + klasser från 10 år och uppåt. 

 

KOM IHÅG - Lunchtennis drop-in på 

måndagar & tisdagar 

Missa inte chansen till ett extra träningspass 

med coach Hansson! 

Anmälan görs via Matchi. 

 

Tävlingsresa Båstad 

Klubben planerar att ha tränare (Rikard) på 

plats i Båstad/Corem Open. 

Rikards huvuduppgift är i första hand 

matchbevakning och i andra hand hjälpa till 

med inbollning. 

Ni själva ansvarar för resa och eventuellt 

boende till och från Båstad. 

Mer information kommer. 

 

Tävlingar 

Gällande turneringar hoppas vi de kan 

komma igång när utomhussäsongen startar. 

Håll utskick på TP (Tournament Planer). 

Tyvärr är de planerade ITF turneringarna i 

maj inställda för junior-18 och Dam 15 000 

dollar. 

Kommande hemmaturneringar är Next 

Generation Regionfinal 4-6 juni och vår 

sommarturnering 1-9 juli. 
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https://www.tennis.se/tennis-se/klart-wtt-womens-25k-spelas-i-jonkoping-i-juni/


Serielag (repetition) 

Vi har anmält serielag till kommande 

utomhusserie. Förbundet har ett nytt 

upplägg för seriespelet from 1/5. Mer info 

besök www.tennis.se. Dam, herr och lag i 13 

års serie är anmälda. Mer information 

kommer till berörda. 

Gällande turneringar hoppas vi de kan 

komma igång när utomhussäsongen startar. 

Håll utskick på TP (Tournament Planer). 

 

Värdekort (repetition) 

Nu finns återigen möjligheten att köpa 

värdekort (tidigare 10-kort). 

Värdekortet kommer fungera både inomhus 

och utomhus och köps via ert Matchi-konto. 

Pris för juniorer är 120 kr / h och vuxna (över 

20 år) 170 kr /h. 

Föräldrar kan spela med sina barn med 

juniorvärdekortet.  
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