
   
 

   
 

Terminens sista månad 

 

I skrivande stund inleder vi höstterminens 

sista månad. Det har varit en spännande 

termin med bra träningar och roliga 

externa aktiviteter. Vi hoppas på en grym 

sista månad tillsammans.   

 

Träningarna i december och 

terminsstart 

 

Träningarna för i höst håller på fram till  

22 december. Därefter är det diverse läger 

som ni anmäler er till via matchi.  

Vårterminens träningar startar upp  

9 januari. Schemat för våren kommer ni att 

hitta på vår hemsida vecka 1 (3-4 januari) 

www.jonkopingstennisklubb.se  

Ordförande har ordet 

Vi går med stormsteg mot slutet av 2022. 

De senaste veckorna har vi fått se våra 

spelare i nya fina träningskläder med vår 

nya logga. Det blev en succé då så många 

beställde kläder. Stort tack till Paulina, 

Anna och Adna som jobbat med detta. 

Nu är det även snart dags för invigning av 

vårt nya klubbrum. Ny färg på väggarna, 

nya möbler och en liten köksdel kommer 

snart vara på plats. Det kommer bli 

superfint och ett skönt ställa att hänga på 

för våra spelare. Stort tack till Anna som 

har drivit detta projekt. Mer information 

kommer snart. 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

Återspel för missad träning 4 december 

Juniorerna som tränar på tennisbanorna 

(ej minitennis)och missade sin träning 

söndagen den 4 december kommer att ha 

återspel för sitt pass söndagen den 8 

januari.  

Miditennisgrupperna tränar 11:30-12:30  

Maxitennis/träningsgrupp grund tränar 

12:30-13:30. Träningsgrupp avancerad 

hårdboll tränar 13:30-14:30. 

 

Ändrade priser i våren 2023 

 

Med anledning av ökade elpriser och 

generella kostnadsökningar har det 

resulterat i stigande kostnader för 

anläggningen och banor. Inför kommande 

år 2023 står vi därför inför en 

indexreglerad prishöjning som kommer att 

påverka våra träningsavgifter. 

Inför vårterminen behöver vi därför tyvärr 

göra vissa prisjusteringar inom respektive 

grupper enligt nedan. Priserna avser 

terminsavgiften per träningstimme / vecka. 

Minitennis: 1 950 kr till 2 100 kr. 

Miditennis: 2 250 kr till 2 400 kr. 

Maxitennis: oförändrat 2 250 kr vid minst  

3 h/vecka, annars ändring till 2 400 kr. 

Träningsgrupp: 2 250 kr till 2 400 kr. 

Tävlingsjunior: oförändrat 2 250 kr vid 

minst 3h/vecka, annars ändring till  

2 400 kr. 

Vuxentennis: 3 000 kr till 3 150 kr. 

Denna prisinformation kommer du även att 

se i Matchi när du anmäler dig eller ditt 

barn till vårterminen. Detta pris gäller för 

vårterminen från 9 januari till 11 juni, totalt 

20 veckor. Uppehåll för sport- och påsklov.  

Vid frågor, vänligen kontakta Nicolas  

eller någon i styrelsen. 

 

Privatträningar på vardagar 12:30-15:30 

I vår kommer det att erbjudas 

privatträningar i klubbens regi. Vi vet av 

erfarenhet att privatträningar är ett väldigt 

bra komplement till klubbträningen för en 

bra utveckling. Det finns möjlighet till extra 

privatträning mellan 12:30 – 15:30 

måndag till torsdag för juniorer och vuxna. 

Är du intresserad av detta så bokar du in 

detta i matchi. Pris / timme är 500 kr 

inklusive banhyra. Anmälan gör ni nedan: 

https://www.matchi.se/forms/qZVoCQwS0

MKY4tl6PH0W 
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Klubbkläder på G 

 

Klubbkläderna är klara och nästa möjlighet 

att hämta sina klubbkläder är torsdagen 

den 8 december mellan 16:00-19:00.  

Julavslutning 17 december 

 

Välkommen på julavslutning för ALLA 

medlemmar. Familjedubblar som står på 

schemat, vi anpassar bollen efter nivå. Vi 

har också prisutdelning av årets fair play, 

eldsjäl samt årets utveckling. Vi bjuder 

också julfika. Allt detta mellan 11:30-

13:30.  

Anmälan till julavslutningen göres till  

nicolas@rcsport.se senast 14 december. 

Ange dubbelparen och hur många ni blir, 

hela familjen är välkommen att spela elelr 

titta på. Välkommen med din anmälan! 

Anmälan till vårens kurser 2023 

Vi öppnar upp anmälan till vårens kurser 

på matchi. Sista dag för anmälan är 18 

december. Därefter tar vi in anmälningar i 

mån av plats.  

Mer information om respektive 

träningsgrupper finner ni i länkarna.  

Vänligen läs förväntningarna för respektive 

grupp så ni anmäler er rätt.  

Minitennis (4-7år) 

https://www.matchi.se/forms/1iGjzZJBn6B

6kq5UHoQa 

 

Miditennis (6-10 år) 

https://www.matchi.se/forms/qPKffA15Fyr

DJthfNyku 

 

Maxitennis (8-14 år) 

https://www.matchi.se/forms/YGBvsaOE8

HfksPeukizm 

 

Tävlingsgrupp Regional (hårdboll) 

https://www.matchi.se/forms/Mg1riLAnLaa

8tsW0Eh2h 

 

 

 

Tävlingsgrupp Nationell (hårdboll) 

https://www.matchi.se/forms/8BrORkqCCB

OnwlVqMsQk 

Träningsgrupp grund (8-17år) 

https://www.matchi.se/forms/HNyK4cQqfW

S0k3kJlhod 

Träningsgrupp avancerad (hårdboll) 

(12-17år) 

https://www.matchi.se/forms/baaAQvcZtnt

qZd37GtUU 

 

Vuxenkurs (nybörjare, medel, 

avancerad, 18år +) 

https://www.matchi.se/forms/9BiIuau3XIW

qnP7ssBHr 

Vuxenkurs – Lunchtennis 

https://www.matchi.se/forms/pMqBshZbP

W4Z4faZ16GX 

 

Privatträning måndag-torsdag 

12:30-15:30 (junior/vux) 

https://www.matchi.se/forms/qZVoCQwS0

MKY4tl6PH0W 

Prova på tennis 

Känner du någon som vill prova på tennis 

så finns det möjlighet till att komma till 

Racketcentrum och lära sig grunderna 

utan kostnad. Medtag kläder för träning 

och inomhusskor. Racket finns att låna. 

Det äger rum söndagen den 8 januari. 

Anmälan gör du till nicolas@rcsport.se 

senast 4 januari.   

 

Prova på minitennis, ålder 4-7 år  

14:30-15:30 

Prova på miditennis, ålder 8-10 år 

15:00-16:00 

 

Prova på maxitennis ålder 11-13 år 

15:30-16:30 
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Jullovsläger & försäsongsträning 

Vi kommer att erbjuda olika läger under 

julhelgen. Vi hoppas på många deltagare 

då det är en ypperlig möjlighet att utveckla 

sin tennis. Passa även på att spela med 

varandra. 

Jullovsläger för midi och maxi  

27, 28, 29 december. 8:00-11:00.  

Anmälan avser alla tre dagarna och det 

går tyvärr inte att önska dagar. Anmälan 

gör du nedan: 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/HLqekhkSlJ5wrwrrMfOH 

 

Jullovsläger för tävlingsspelare 

regional/nationell 

27, 28, 29 december 11:00-13:00 (träning) 

& 14:30-16:00 (matcher).  

Anmälan avser alla tre dagarna och det 

går tyvärr inte att önska dagar. 

Anmälan gör du nedan: 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/wHZg5L0hTAhSRvPXSGvs 

 

Jullovsläger för träningsgrupper 

avancerad 

27, 28, 29 december 13:00-14:30. 

Anmälan avser alla tre dagarna och det 

går inte tyvärr inte att önska dagar. 

Anmälan gör du nedan: 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/JRU1CSl7B4xZEAF0TrZL 

 

Försäsongsläger för midi och maxi  

3, 4, 5, januari 8:00-11:00.  

Anmälan avser alla tre dagarna och det 

går tyvärr inte att önska dagar. 

Anmälan gör du nedan: 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/yrx31Zn7Yqygjmajlaxh 

 

Försäsongsläger för tävlingsspelare 

regional/nationell 

3, 4, 5 januari 11:00-13:00 (träning)  

& 14:30.16:00 (matcher).  

Anmälan avser alla tre dagarna och det 

går tyvärr inte att önska dagar.  

Anmälan gör du nedan: 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/iVIm4Eo4ejJacdSVUjov 

Restaurangchansen 

Vi kommer som tidigare år att sälja 

restaurangchansen digitalt. Pengarna går 

till våra externa aktiviteter. Mer information 

kring försäljningen kommer inom kort.  

 

Detta händer i december 

 

2 Matchskola avslutning 16:30-19:30 

3 Damlaget möter Fair Play 

4 Damlaget möter Malmö 

 

10 Jultävling a la French/dubbel för 

regionala och nationella spelarna 11:30-

14:30. Julfika ingår! Anmälan via matchi. 

https://www.matchi.se/forms/protectedform

/lmaLSvRf0n0BP0fiHRmr 

  

10 Avslutning Davis Cup 18:30-20:30 

Anmälan göres till ulf@rcsport.se  

senast 8 december.  

 

17 Drop in damer och herrar 

15:30-17:30. Nivå medel och avancerad, 

betalning på plats, 80kr.  

18 sista dag för anmälan till vårens kurser 

 

17 Julavslutning för alla medlemmar 

Familjedubblar, prisutdelning mellan 

11:30-13:30. Anmälan till 

nicolas@rcsport.se senast 14 december.  

22 sista träningsdagen för hösten 

27, 28, 29 Julovsläger för midi & maxi 

27, 28, 29 Jullovsläger för tävlingsspelare 

Regional/Nationell 

27, 28, 29 Jullovsläger för träningsgrupp 

avancerad 

 

 

https://www.matchi.se/forms/protectedform/HLqekhkSlJ5wrwrrMfOH
https://www.matchi.se/forms/protectedform/HLqekhkSlJ5wrwrrMfOH
https://www.matchi.se/forms/protectedform/wHZg5L0hTAhSRvPXSGvs
https://www.matchi.se/forms/protectedform/wHZg5L0hTAhSRvPXSGvs
https://www.matchi.se/forms/protectedform/JRU1CSl7B4xZEAF0TrZL
https://www.matchi.se/forms/protectedform/JRU1CSl7B4xZEAF0TrZL
https://www.matchi.se/forms/protectedform/yrx31Zn7Yqygjmajlaxh
https://www.matchi.se/forms/protectedform/yrx31Zn7Yqygjmajlaxh
https://www.matchi.se/forms/protectedform/iVIm4Eo4ejJacdSVUjov
https://www.matchi.se/forms/protectedform/iVIm4Eo4ejJacdSVUjov
https://www.matchi.se/forms/protectedform/lmaLSvRf0n0BP0fiHRmr
https://www.matchi.se/forms/protectedform/lmaLSvRf0n0BP0fiHRmr
mailto:nicolas@rcsport.se

