
   
 

   
 

Damer division 1 – kom till RC den 4–5 

december! 

Vårt damlag spelar i division 1 med start i 

november och en rad bortamatcher på 

gång. Första matcherna nu till helgen i 

Stockholm. Helgen den 4–5 december 

gästas Jönköpings TK av Kramfors, 

Örebro och Lidingö TK. Missa inte 

chansen att vara på plats på RC för att se 

fin tennis och heja på våra spelare. 

Matchstart är kl.14:30 på lördag och kl. 

10:00 på söndag. 

 

Juniorligan 

Juniorligan är till för dig som tränar med 

midi, maxi eller hård boll och vill spela mer 

matcher. 

Vi vill att fler barn och ungdomar får 

möjlighet att spela fler matcher samtidigt 

som de lär sig att tävla mot andra spelare i 

klubben. Detta är en möjlighet för dig som 

tränar i någon av våra grupper att lära 

känna andra spelare och ha en rolig dag 

med mycket matchspel. Juniorligan 

kommer ligga på lördagar men kan även 

läggas på lov ibland, exempelvis höstlovet. 

Vi har hittills haft två sammandrag som 

varit väldigt uppskattade. Håll utkik vilka 

helger det gäller via våra utskick. 

Kostnaden att vara med är 100 kr/person. 

Juniorligan kommer att hållas av föräldrar 

som anmält sitt barn denna dag. 

Anmälningar sker inför varje sammandrag, 

senast dagen innan. En tränare kommer 

att hjälpa föräldrar på plats med att 

förklara spelformen samt hur saker och 

ting kommer att gå till. I varje spelklass 

kommer det vara max 6 spelare. Detta 

betyder att alla möter alla. Om inga 

föräldrar anmäler sig till att hjälpa till måste 

vi dessvärre ställa in ligan.  

 

 

 

KALENDER 

4–5 december Damer division 1 på RC 

26–30 december Mellandagscupen 2021 

 

KOM IHÅG  

- Ta möjligheten att som förälder 

hjälpa till med Juniorligan 

- Köp klubbkläder – vecka 46, 

torsdag och söndag 

- Mellandagscuppen 

 

Tävlingsframgångar på JSM 

Vi har haft ett antal spelare från klubben 

som deltagit på JSM i Falun och Göteborg 

under höstlovet. 

I Falun (18 år) spelade Ella Strahl, Alina 

Löfberg, Markus Lundberg och Milton 

Gunnarsson där Ella var direktkvalificerad 

och Milton tog sig via kvalet in i 

huvudtävlingen. 

I Göteborg (14/16 år) spelade Ester Zar, 

Melania Meagu, Anastasia Pettersson, 

Gustaf Andersson och Wille Sjödell, där 

Anastasia och Gustaf spelade fram sig till 

fina kvartsfinaler samt Wille till en fin 

semifinal. 

På plats i Göteborg och Falun hade vi 

Adna och Rikard för att coacha våra 

spelare. 

Bra kämpat all och grattis till 

framgångarna.  
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Mellandagskuppen 

Mellandagskuppen är en ny tävling som 

JTK arrangerar och som spelas 26 – 30 

december.  

Klasserna är följande; 

PS/FS 10 A 

PS/FS 12 ABC 

PS/FS 14 AB 

Passa på att få tävla på hemmaplan och vi 

välkomnar föräldrar att hjälpa våra barn 

och besökare i form av att ställa upp som 

funktionärer. 

 

JTK 10-kort 

Vi vill ge allt fler medlemmar i vår förening 

möjlighet att träna tennis även på fritiden. 

Därför finns JTKs 10-kort som är ett 

erbjudande man köper via sitt matchi-

konto som medlem. Fri avbokning 6 

timmar innan bokad tid.  

JTK vuxen 10-kort för våra vuxna spelare, 

20år och uppåt för endast 1700 kr.  

JTK junior 10-kort för våra barn och 

ungdomar upp till 19 år för endast 1200 

kr.  

(Det är tillåtet att föräldrar spelar på 

samma bana som junior.)  

 

Klubbkläder 

Det finns klubbkläder kvar så passa på att 

utöka med framför allt t-shirts, linnen etc. 

Välkommen till RC-shopen på torsdag 

18:e november 18:00 – 20:0 samt söndag 

21:e november 13:00 – 15:00.  

Vi utlovar riktigt bra rabatterade priser då 

vi är på gång att ta fram en uppdaterad 

kollektion med ny logga. Vi är tyvärr något 

försenade med detta.  

 

 

Shopen 

Nu har receptionen förflyttats till shopen, 

vilket betyder att vår shop är återigen fullt 

bemannad hela tiden. Ta gärna en titt i vår 

nyinredda shop med kanonpriser. Vi har 

kampanjpriser på skor, rack och 

ryggsäckar! Bland annat 50% på alla 

Wilson rack.  

 

Låna ett skåp 

Du som tränar i någon av våra 

träningsgrupper 3–4 gånger i veckan har 

möjlighet att få låna ett skåp och lämna 

dina grejer. Skåpet är ej privat och delas 

med andra spelare.  

Maila Paniz@rcsport.se om du vill få 

tillgång till ett skåp. 
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