
   
 

   
 

Välkommen Paniz 

Det är glädjande att meddela att vi har fått 

förstärkning i klubben i form av en 

klubbadministratör; Paniz Yousefi.  

 

 

Paniz kommer att jobba 25% i JTK, 25% 

badmintonklubben och 25% i RC. Hon har 

sin bakgrund i badminton och är bland 

annat nationellt engagerad i att utveckla 

parabadminton.  

Paniz kommer att ansvara för vår 

kommunikation i form av mail, telefon, 

hemsida och sociala media samt arbeta 

med LOK-stöd och kommunala bidrag. 

Paniz kommer också delta i 

styrelsearbetet och vara delaktig i vår 

löpande planering och klubbutveckling.  

Hon kommer även ta ansvar för 

fysträningen och planen är att köra den 

tillsammans med badmintonklubben.  

Paniz kommer var till stor hjälp för våra 

tränare så att de kan maximera tiden att 

var på banan med våra barn, ungdomar 

och vuxna.  

Finansiering av administratörstjänsten 

ingick som en del i försäljningen av 

fastigheten och nya RC.   

Paniz börjar redan denna vecka så ta 

chansen att titta in på kansliet för att hälsa 

henne varmt välkommen till oss. 

Har du frågor kontakta Martin G, 

ordförande. 

KALENDER 

10 – 12 september RC Open 

20 – 26 september ITF Men $25 000 

22 september uppstartsmöte 

23 & 30 september kl. 18:00: Teams-möte 

om de nya sponsorpaketen. 

 

KOM IHÅG  

- Uppstartsmötet den 22:e september 

- Ta del av de nya sponsorpaketen 

 

Klubbmästerskapet 2021 

Den 28:e augusti genomförde vi vårt första 

klubbmästerskap. Det var en väldigt rolig 

dag med rafflande singlar och något mer 

avspända dubblar. Det bjöds på baguetter 

och en hel del godis. Grattis till er på 

pallplatserna och tack till alla som deltog. 

Nästa år kör vi igen! 

FS12:        Nadja Nordquist        Ayanna 

Chaudhry        Alicia Emilsson 4:a Emma 

Claesson 

PS12:        Lasse Linnman        Herman 

Kamph        Leon Thorén 

PS14:        Hugo Kamph        Lasse Linnman 

       Samuel Karlsson 

DS:        Ellie Björnfjord        Ester Zar 

       Cephei Dissara Escandon 

HS:        Milton Gunnarsson        Marcus 

Lundberg        Patrik Jönsson        Martin 

Gunnarsson 

Generationsdubbel:        Martin och Milton 

Gunnarsson        Per och Samuel Karlsson 

       Andreas och Hugo Kamph 

Mixdubbel:        Kajsa och Petter Claesson 

       Cephei Dissara Escandon och Hristo 

Kronberg/Milton Gunnarsson        Susanne 

Karlsson och Patrik Jönsson 
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Uppstartsmöte 

Välkomna på uppstartsmöte för föräldrar 

och spelare på onsdag den 22:e 

september på RC samt Teams. Se separat 

inbjudan via mail. 

Yngre spelare: 18:00 – 19:15 

Äldre spelare: 19:30 – 20:45 

Kontakt med tränarna 

När du vill komma i kontakt med tränarna 

på JTK eller har allmänna frågor be vi 

samtliga medlemmar all följa rutinen att 

hellre maila än ringa. 

Maila till info@jonkpingstennisklubb.se för 

generella frågor.  

Maila till tavling@jonkopingstennisklubb.se 

för frågor kring tävlingar på RC eller om ni 

har frågor kring andra tävlingar våra 

spelare ska delta i.  

Ovan mail läses löpande av Paniz och du 

kommer få svar så snabbt som möjligt. 

Behöver du ringa så använd klubbnumret 

036-710007. 

Behöver du komma i kontakt direkt någon 

av tränarna, maila hellre än ring. 

Rikard@rcsport.se 

Nicolas@rcsport.se 

Adna@rcsport.se 

Ulf@rcsport.se 

Paniz@rcsport.se 

 

RC Open 

RC Open körs enbart den första helgen 

(10–12 september). Anledningen är att en 

ITF-turnering kommer att spelas på RC 

mellan 20–26 september och helgen 18–

19 september behövdes av ITF-spelarna.  

Planen är att flytta RC Open (enbart andra 

helgen) till slutet av oktober, men det är 

inte beslutat än. 

Tävlingsframgångar 

Som klubb syns vi alltmer i resultatlistorna 

på de större tävlingarna. Vi har en tydlig 

ambition att tävla mer och hjälpa spelare 

som satsar hårt att också vinna mer – och 

det händer nu! 

Grattis Wille Sjödell till segern i RM SvTF 

Syd Wilson Junior Masters i Båstad samt 

till segern i PD14 och fjärdeplatsen PS14 

JSM 2021 

Grattis Gustav Andersson till fjärdeplatsen 

i PS16 och semifinalplatsen i PD16 JSM 

2021 och Matilde Stambort i FS12 och till 

en fjärdeplats för Hilda Rydh i FS14. 

 

 

Ny som tennisförälder 

Ny termin innebär nya spelare och 

föräldrar till klubben och det är jättekul. 

Det är en hel del nytt att lära sig som 

tennisförälder och vi håller på att ta fram 

ett ”välkomstkit” med information om 

klubben, våra olika kommittéer, hur man 

anmäler sig till tävlingar samt vad man ska 

tänka på som tennisförälder. 

Representanter från styrelsen kommer 

även finnas på plats på RC vissa 

söndagar för att vara tillgängliga för frågor 

till föräldrar som har barn i de yngre 

grupperna. 

Är du ny och har frågor, tveka inte att 

maila till info@jonkopingstennisklubb.se 

men kolla också regelbundet in hemsidan 

och Instagram. 
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Har du frågor kring tävlingar på RC eller 

tävlingar på andra klubbar, t.ex. behöver 

hjälp med rekommendation på klasser 

eller hur man anmäler sig etc. maila till 

tavling@jonkopingtennisklubb.se 

 

Prishöjning 

Inför höstterminen sker det en prishöjning 

för samtliga grupper. Bakgrunden är en 

prisjustering gentemot den kostnad vi har i 

verksamheten i form av tränare och 

banhyra (banhyran är oförändrad och 

avtalad att gälla över ytterligare 25 år i och 

med försäljningen). Vi har ett upplägg 

mellan RC och JTK där intäkter kommer 

via tränaravgifter, LOK-stöd, kommunala 

bidrag, tävlingar och sponsring.  

Kostnader och intäkter är helt transparent 

mellan RC och JTK. Har du frågor kring 

priser och kostnader är du välkommen att 

kontakta Martin G, Kristoffer eller Andreas 

i styrelsen. 

Sponsring 

Ett sätt att sänka avgiften för att spela 

tennis är att öka våra intäkter genom mer 

sponsring. Styrelsen har tagit fram nytt 

material för att locka sponsorer att stödja 

vår verksamhet. Material kring sponsring 

hittar du på JTKs hemsida inom några 

dagar. 

Det mest effektiva sättet att hitta sponsorer 

är att kontakta företag där vi som 

medlemmar har kontakter och relationer. 

Att hitta fler sponsorer är allas 

angelägenhet och möjlighet. 

Vi bjuder in till två tillfällen där vi via 

Teams-möten presenterar de nya 

sponsorpaketen och där du kan få 

inspiration samt ställa frågor. 

Välj ett av våra två möten som passar din 

kalender. Torsdag 23 eller 30 september 

klockan 18:00 – 19:00. Länk till Teams-

mötet skickas i separat mail. 

Kontakta gärna nedan personer för frågor 

eller mer information. 

Paulina Zar 

zarpaulina@gmail.com 

Kristoffer Jacobsson 

kristofferjacobsson1@gmail.com 
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