
   
 

   
 

Terminsstart 2023 

 

I skrivande stund har vi gjort klart med 

schemat för våren och vi är glada att 

kunna presentera ett fullspäckat schema 

för våra medlemmar. Vi passar även på att 

varmt välkomna alla nya medlemmar till 

oss. Syftet med månadsbrevet är att ni får 

reda på allt som händer i klubben under 

aktuell månad, tex läger, tävlingar, 

inställda träningar etc.  

Så ta dig gärna tiden och läs 

månadsbrevet så blir du informerad om 

vad som händer i klubben.  

Vid funderingar tveka inte att kontakta oss 

på info@jonkopingstennisklubb.se 

 

Träningarna i vår 2023 

 

Träningarna för våren startar vecka 2  

(9 januari) och avslutas vecka 23 (11 juni). 

Totalt 20 träningsveckor under våren.  

 

Inga träningar följande veckor & dagar: 

Sportlov vecka 7  

Påsklov vecka 14 

10 april (annandag påsk)  

1 maj (Första maj)  

18 maj (Kristi himmelsfärdsdag) 

28 maj (Pingstdagen) 

6 juni (Sveriges nationaldag) 

 

Återspel 8 januari 

Juniorerna som tränar på tennisbanorna 

(ej minitennis) och missade sin träning 

söndagen den 4 december pga 

damlagsmatch.  

 

Miditennisgrupperna tränar 11:30-12:30  

 

Maxitennis/träningsgrupp grund tränar 

12:30-13:30.  

 

Träningsgrupp avancerad hårdboll tränar 

13:30-14:30. 

 

Kom och testa på tennis 

8 januari 

 

Känner du någon som vill 

prova på tennis 

så finns det möjlighet till 

att komma till 

Racketcentrum och lära 

sig grunderna i tennis. 

Medtag kläder för träning 

och inomhusskor. Racket finns att låna 

och tränare på plats.  

Det äger rum söndagen den 8 januari. 

Anmälan gör du till nicolas@rcsport.se  

och aktiviteten är kostnadsfritt.  

 

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 

Tennispokalen 

 

14 januari arrangerar vi en juniortävling i 

10 klass och 12 klass. Syftet med denna 

tävling är att vara en tävling mellan SO 

touren och dem nationella tävlingarna.  

Tennispokalen är alltså en tävling för dig 

som har börjat att tävla eller har tävlat lite.  

10 klassen spelar med maxiboll   

12 klassen spelar med hårdboll 

Varje junior spelar minst 4 matcher och 

varje match är 30 minuter. Juniorerna 

tränat också på att döma varandras 

matcher. Kostnaden för tävlingen är 200kr 

och betalas på plats.  

Anmälan till tävlingen gör ni nedan: 

https://svtf.tournamentsoftware.com/tourna

ment/95C5E8A9-EED4-4C76-ABC6-

8582843497A4 
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RC OPEN 2023 

 

Under två helger arrangerar vi en nationell 

tävling där vi välkomna alla våra 

tävlingsspelare att spela eller bara komma 

och titta på bra tennis. Sista dag för 

anmälan är i skrivande stund 11 januari.  

Vi är i behov av funktionärer och vi 

kommer att skicka ut en funktionärslista för 

alla i Maxi och tävlingsgrupperna.    

20-22 januari spelar: 

10 (a,b,c) klassen (poolspel + maxiboll) 

12 (a,b,c) klassen (c-klass maxiboll ) 

16 klassen 

27-29 januari spelar: 

14 klassen 

Herrklassen 

Damklassen 

Anmälan till tävlingen gör ni nedan: 

https://svtf.tournamentsoftware.com/tourna

ment/71702443-3312-4247-BFF4-

6F6412132975 

 

Davis Cup 4 februari 

 

Det är dags för match på hemmaplan för 

Sverige i Davis Cup. En plats i Davis Cup 

Finals ligger i potten i det viktiga mötet 

mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina 

den 3-4 februari. 

Matchen spelas i Kungliga Tennishallen i 

Stockholm. 

Vi fixar en bussresa tillsammans med 

grannklubbarna lördag 4 februari (om 

tillräckligt stort intresse finns?) med avresa 

kl 0815 från A6 i Jönköping. 

Resa och entrébiljett; Ungdom 500 kr och 

Vuxna 575 kr. 

Hänga med? 

Anmäl dig till nicolas@rcsport.se  

senast 12 januari. 

 

DETTA HÄNDER I JANUARI 

 

8 återspel  för missad träning 4 december 

8 prova på tennis 14:30-16:30 

 

9 Terminsstart för våra träningar 

14 Tennispokalen på RC 

 

14 Utbyte i Växjö med yngre regional 

15 Utbyte i Växjö med Maxi 

(spelarna kontaktade) 

  

20-22 RC Open – Nationell tävling 

27-29 RC Open – Nationell tävling 
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