
   
 

   
 

RC OPEN 2023 

Tack alla funktionärer som ställde upp 

under vår tävling och gjorde det möjligt att 

vi kunde arrangera en nationell tävling. 

Totalt spelades 139 matcher på två helger. 

Bra jobbat samtliga spelare som var med 

och tävlade!  

 

Matchskolan startar igång 

Nu startar vi igång med matchskolan som 

är för Midi och Maxi spelare. Under 

matchskolan är det fokus på att lära sig 

spela matcher och allt vad det innebär.  

Vi kommer ha 2 tillfällen i Februari, 

anmälan är öppen, se till att änmäla er via 

länkarna nedan. Välkomna! 

 

10 februari  16:00 – 18:30 

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

/DSYMLgFgA2Hc6Nn8iVO5 

 

24 februari 15:00 – 17:30 

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

/6K5kaNTnr1839mlqvhVF  

 

Drop in för vuxna startar igång 

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.  

Nivå, medel och avancerade så delar vi 

upp oss på plats.  Bollar och banor är 

klara för spel. Anmäl dig 2 dagar innan så 

vi vet hur många vi blir till ulf@rcsport.se 

Sprid ordet vidare och välkomna! 

Drop-in tennis, den 11 Februari  

för både Damer och Herrar. 10:20-12:30  

 

Drop-in tennis, den 18 Februari  

för både Damer och Herrar. 12:30-14:30 

 

Betalning till drop in tennisen är 100 kr och 

swishas på plats till 123 307 45 98 

 

Årsmöte  

Årets årsmöte har vi 

Onsdagen den  

23 mars, 18:00 på RC  

(i någon av salarna). Vi 

kommer även utse årets 

vinnare av Atterströms 

minnesfond. Vi hälsar alla 

medlemmar välkomna! 

 
Sportlovet (vecka 7) 

Vi har Ingen ordinarie träning under 

sportlovet utan erbjuder olika läger 

 

I stället kommer vi att erbjuda olika läger 

för våra medlemmar, juniorer och vuxna. 

Anmälan gör ni på länkarna nedan och 

mer information finns i länkarna.  

 

Sportlovsläger Mini/Midi/Maxi (tis-ons) 

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

/PJ1XyeKzj6eZkN8XyAdR 

 

Sportlovsläger Mini/Midi/Maxi (tors-fre) 

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

/CU2C9gqT3O9OQcPJ9EhB 

 

Sportlovsläger Regional & Nationell  

(mån-ons) 

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

/E25AGQfaKjEXFIrsr6KQ 

 

Sportlovsläger Regional & Nationell  

(tors-fre)  

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

/fOxsfLuT8wSrGE8qc3Jo 

 

Sportlovsläger Vuxentennis  

(medel och avancerade)  

(Tisdag 17:30-19:30) 

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

/h29ey3CgDSekms4xxity 

 

Sportlovsläger Vuxentennis  

(medel och avancerade)  

(Torsdag 17:30-19:30) 

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

/SCSK17x131ulHCLwg4OI 
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Ordförande har ordet 

Tack alla föräldrar och spelare för ert 

engagemang och deltagande på RC Open 

de senaste två helgerna. Det var en lyckad 

tävling med många spelare och som 

vanligt bra feedback till oss som arrangör.   

 

Vårterminen har rivstartade med tävlingar 

på hemmaplan, och kommande helger 

drar ett gäng spelare iväg på läger. Kul att 

så många hakar på dessa arrangemang 

då det utvecklar spelaren men också den 

så viktiga klubbkänslan.   

 

Passa på att hänga i klubbrummet. Varför 

inte samla ett gäng barn och föräldrar en 

kväll för att spela tennis och avsluta med 

ett gäng pizzor i klubbrummet. Du som 

förälder, ta gärna det initiativet. 

 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

 

Kom och testa på tennis under 

sportlovet (4-7 år) 

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 tisdag (14 februari) och 

torsdag (16 februari). Vi tränar mellan 

8:00-9:00.  

Anmälan gör du till nicolas@rcsport.se 

senast 12 februari och aktiviteten är 

kostnadsfritt. Barnet är mellan 4-7 år. 

Välkomna! 

 

Informationskväll  

Onsdagen den 8 februari bjuder vi in 

föräldrar och spelare för våra yngre 

juniorer som spelar minitennis,  

miditennis och maxitennis. 

 

Det är viktigt information kring respektive 

grupp så det är viktigt att en förälder och 

junior närvarar. För minitennis räcker det 

med att en förälder närvarar. Vi kommer 

att vara i lokalen bakom hotellreceptionen  

Minitennis & Miditennis 16:00-17:00 

Maxitennis 17:00-18:00 

 

Sponsorträff 

Vi kommer att ha en sponsorträff  

9 februari, mellan 18:00-19:00. 

Den riktar sig till företagare som vill 

sponsra vår verksamhet  

(mer information finns i bifogad fil) 

 

Praktikanter i klubben  

Vecka 5-6 praoar Gracjan Faligowski, 

Hugo Kamph och Samuel Karlsson från 

Prolympia här på RC. Kul att ha er här! 

Killarna säger att det ska bli väldigt roligt 

att praktisera här och ser framot emot 

detta. 

 

DETTA HÄNDER I FEBRUARI 
2-5 Tävlingsresa damlaget Elfsborg Vintertour 

8 Informationskväll för Mini, Midi & Maxi 

Mini -Midi 16-17, Maxi 17-18 

8 Sponsorträff  18:00-19:00 

 

10 Matchskola för midi & maxi 16:00-18:30 

11 Drop in för Vuxna 10:30-12:30 

11-12 Läger på RC med Karlskrona  

 Regionala spelare 

13 Maxisamling med förbund Födda 2013 

13 Maxiutbyte med grannklubbar på RC 

 Maxikillar 16:30-18:30 

15 Maxiutbyte med grannklubbar på RC 

 Maxitjejer 16:30-18:30 

18 Drop in för Vuxna 12:30-14:30 

 

13-19 Sportlov  Inga träningar enligt vårens 

schema 

 

13-17 Sportlovsläger 

Mini/midi/maxi/region/nationell/Vuxna 

 

18-19 Läger på RC med Värnamo 

 Regionala spelare 

24 Matchskola för midi & maxi 

 15:00-17:30 

27-28 Tävlingsresa damlaget 

 Wilson Camp Vintertour 

mailto:nicolas@rcsport.se

