
   

Inbjudan att prova ut klubbkläder   
 

Vi i styrelsen vill härmed bjuda in alla medlemmar i Jönköpings Tennisklubb att prova ut och 
beställa plagg från vår nya klubbkollektion som äntligen är klar. 
 
Under vår gemensamma kick-off i augusti så presenterade vi Jönköpings Tennisklubbs nya logga 
som går i grönt och vitt. Detta är också våra nya klubbfärger och de nya klubbkläderna kommer 
självklart att gå i samma färgskala. Tanken har varit att hitta något som känns klassiskt samtidigt 
som det är nytt. Vi har också försökt att hitta färger som inte används av så många andra klubbar 
för att bli mer synliga. Att ha gemensamma klubbkläder är viktigt för oss som klubb och bidrar till 
att skapa gemenskap och tillhörighet inte minst när vi är på olika tävlingar. Det är också därför 
som vi har beslutat att alla juniorer som deltar i något av våra serielag ska ha ett linne eller en t-
shirt från klubbkollektionen. En viktig del av lagskänslan! 
 
Vi har inlett ett samarbete med RS Sports som kommer att leverera våra klubbkläder. Vi kommer 
inledningsvis att endast kunna erbjuda vita kläder med vår gröna logga. 
 
Vi har som start fått en provkollektion för Dam, Herr och Junior. I den finns något för alla där Dam 
och Herr kollektionen finns i storlekar från XXS-XXL och Junior i 4–14 år. Kollektionen erbjuder allt 
från jacka och långa byxor till kjol och linne samt shorts och tröja i olika modeller för våra yngre 
såväl som äldre tjejer respektive killar.  
 
Provkollektionen finns i vårt klubbrum vid läktaren och vi erbjuder följande tider där ni har 
möjlighet att komma och prova modeller och storlekar. Beställning görs vid tillfället och betalning 
när kläderna levereras: 
 

• Söndag 9 oktober kl 13.00-16.00 

• Måndag 10 oktober kl 16.00-20.00 

• Tisdag 11 oktober kl 17.00-19.00 

• Onsdag 12 oktober kl 17.00-19.00 
 

Notera att provkollektionen är alla färger som finns hos RS Sports 
men vår beställning kommer endast omfatta vita kläder. 
 
Detta är det tillfälle vi kommer att kunna erbjuda under hösten.  
Nästa tillfälle blir till våren. 
 
VARMT VÄLKOMNA! 

 
 
 

 


