
   
 

   
 

Nu är vi igång!  

 

Vi har inlett terminens första veckor 

med mycket träning och planering inför  

en bra höst för hela verksamheten.  

Vi är glada över att ni eller ert barn är en 

del av vår verksamhet och vi är 

övertygade om att om vi alla drar åt 

samma håll så kommer det att bli en grym 

höst! 

 

Kick Off – 3 september 

 

Vi bjuder in föräldrar och juniorer till en 

informationsträff inför hösten.  

Tid: 15:00-17:00. 

Vi träffas i ett av konferensrummen på 

övervåningen.  

Alla medlemmar är välkomna! 

 

RC OPEN 2022 

 

Helgerna 8-11 september och 16-18 

september arrangerar vi en junior- och 

serniortävling. En fullspäckad helg med 

mycket tennis där många av våra juniorer 

är med och tävlar. Kom gärna hit, ta en 

fika och se på bra tennis! 

Viktig information för dig som tränar 

söndagarna 11 och 18 september: 

(OBS! GÄLLER INTE MINITENNIS) 

 

Söndagsträningen kommer att bedrivas 

utomhus på gruset. Detta avser alla 

juniorer som tränar 11:30-15:30 i 

tennishallen. Juniorerna som tränar 15:30-

16:30 spelar inomhus då tävlingen lider 

mot sitt slut och banor brukar vara 

tillgängliga.  

 

Vid regn tränar vi i badmintonhallen. 

Höstens schema  

 

Vi har släppt ett andra utkast från 

schemat, och har fått göra en del 

ändringar p g a juniorernas skolschema. 

Det är ett stort pussel att få till ett bra 

schema som passar alla. Är det något som 

inte stämmer vänligen maila till 

info@jonkopingstennisklubb.se 

Drop-in för damer och herrar 

En av höstens nyheter – drop-in tennis 

 

Drop-in tennis innebär att ni kommer och 

tränar med andra vuxna medlemmar hos 

oss. Ni bestämmer själva vad ni vill träna 

på. Ett bra sätt att spela med olika 

motstånd och lära känna andra 

medlemmar i föreningen. Bollar och banor 

är klara för spel. Sprid ordet vidare och 

välkomna! 

 

Drop-in herrar 24 september 

10:00-11:30  

 

Drop-in damer 24 september 

10:00-11:30 

 

 

Betalningen 80 kr swishas in till  

123 307 45 98 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

För några dagar sedan fick jag ett härligt 

SMS från Nicolas där han berättade om 

tävlingsresan till Lomma med ett gäng 

juniorspelare från klubben. Spelarna 

hejade och coachade varandra och de 

både vinner och förlorar matcher som ett 

lag tillsammans. De resorna betyder så 

mycket för sammanhållningen. Det ska bli 

mer av den varan framöver. Tack till Katjas 

föräldrar som även fanns på plats. 

Ser fram emot att ses på kick-offen. 

Hoppas på att det är många som kommer. 

Välkomna! 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 
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Mässa på RC 26 september - 

Ingen träning 26 september  

– återspel 23 september 

 

Måndagen den 26 september äger en 

mässa rum på tennisbanorna. Klubben 

kommer att hjälpa till att lägga plast på 

banorna 1-3. Som tack för hjälpen får 

klubben 10.000 kr som vi kan använda till 

våra läger och aktiviteter.  

Vi behöver din hjälp! 

25 september 18:00-20:00 (lägga plast) 

Måndag 20:00-22:00 (ta bort plast) 

 

Barn (10-18 år) och föräldrar.  

Även vuxenspelare är välkomna.  

Maila när du kan vara med till 

info@jonkopingstennisklubb.se 

Stort tack för hjälpen! 

 

Återspel för denna måndagens missade 

träning har vi fredagen den 23 september. 

Följande tider gäller: 

 

14:30-15:30 Maxi 

15:30-16:30 Region 

16:30-17:30 Nationell + träningsgrupp 

avancerad 

17:30-19:30 Vuxentennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbyte med Djursholm på RC  

 

24-25 september kommer vi att ha ett 

utbyte med Djursholm på Racketcentrum. 

Vi återkommer med inbjudan inom kort för 

våra juniorer. 

 

Lagmatcher för vuxna 

Vecka 37 startar vi igång lagmatcher för 

våra vuxna medlemmar. Vi delar upp er i 

olika lag som möter varandra under 

hösten. Ett ypperligt tillfälle för alla vuxna 

medlemmar som vill träna på sitt 

matchspel. På banan kommer ni att ha en 

tränare på plats som coachar er och ger er 

tips på ert matchspel.  

Matcherna kommer att spelas på 

torsdagar 20:30-21:30. Självkostnadspris 

beroende på hur många lag som anmäler 

sig. Anmälan dig tilll ulf@rcsport.se  

senast 12 september.  

 

 

Detta händer i september 

• 3 Kick off 

• 8-11 & 16-18 RC Open  

• 23 Återspel 

• 26 Mässa – ingen träning  
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