
   
 

   
 

Fullspäckad februari månad 

Vi har haft en bra februari månad med bra 

träningar och många aktiviteter för alla 

nivåer. Vi fortsätter på samma anda i 

mars. 

 

Landskapsmästerskapet i Växjö 

Tyvärr blev klubbresan till Växjö inte av  

pga för få anmälda till denna aktivitet. 

 

Vi kommer att ha en samling inför LM 

tävlingen och köra ett pass ihop.  

Välkommen fredagen den 3 mars mellan 

17:30-19:30. Kom när det passar och 

träna hur länge du vill.  

Adna kommer att bevaka LM i Växjö andra 

helgen, dvs 10-12 mars.  

Vi önskar samtliga juniorer från klubben ett 

stort lycka till på tävlingen.  

 

SO Midi och SO Maxi Tour 4 mars  

Lördagen den 4 mars arrangerar vi två 

tävlingar för våra midi och maxispelare här 

på RC. En halvdag med massa matcher, 

domare på varje match och vi bjuder även 

på fika till samtliga delgarare. I dagsläget 

har vi 20 anmälda i midiklassen och 16 

anmälda i maxiklassen. Kul! 

 

11 mars drop in tennis för vuxna 

Drop-in tennis innebär att ni kommer och 

tränar med andra vuxna medlemmar hos 

oss..  

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 mars  

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 

torsdagen 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! 

 

 

Maxiutbyte 17-18 mars  

Vi kommer att ha ett matchutbyte med 

Värnamo TK. Detta kommer att ske 

fredagen den 17 mars mellan 16:00-20:30.  

Lördagen 18 mars fortsätter vi och tränar  

mellan 8:00-11:30.Fokus på passen 

kommer att vara på matcher. 

 

Inbjudan kommer att skickas ut till 

maxispelarna inom kort och det är först till 

kvarn som gäller. Vi hoppas att så många 

som möjligt kan vara med. 

 

 

 

Matchskola 24 mars  

Under matchskolan är det fokus på att lära 

sig spela matcher och allt vad det innebär. 

Träffen riktar sig till alla juniorer som tränar 

med midiboll eller maxiboll och vill lära sig  

eller uteckla sitt matchspel.  

 

Vi kommer ha 1 tillfällen i mars. 

Anmälan gör ni på länken nedan.  

 

Matchskola 24 mars 15:00-17:30 

 

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

orm/ea45CMQSv0Wzb4MIaHXT 
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Ordförande har ordet 

Nästan en hel vecka med sol och klarblå 

himmel. För mig ger det sköna vårkänslor 

och mer tid utomhus. Nedräkningen till 

utomhussäsongen har just börjat. 

Nedräkningen för min del som ordförande i 

klubben har också börjat. Vid årsmötet 

den 23 mars lämnar jag arbetet i styrelsen. 

Det blev totalt fem år av spännande arbete 

och utveckling. Jag vill tacka övriga i 

styrelsen, tränarna, föräldrar och spelare 

för förtroendet. Det är med varm hand jag 

nu lämnar över stafettpinnen. Det blir 

fortsatt tennis för alla men på olika sätt. 

Välkomna till årsmötet den 23 mars kl 

18:00 på RC. Det blir en genomgång året, 

en blick framåt samt tid att välkomna ett 

antal nya ledamöter och tillfälle att avtacka 

några för deras insatser under flera år. 

Välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTA HÄNDER I MARS 
 

1-3 Tävlingsresa damlag  

House of Bontin Vintertour              

 

3- 5 Landskapsmästerskap Växjö  

Kval 10/12/14/15-18          

 

3 Träning inför LM på RC 17:30-19:30 

4 Miditour  8:30-11:30         

4 Maxitour  11:30-14:30 

       

11 Drop in Vuxna 12:30-14:30 

         

9-12 Landskapsmästerskap Växjö                                

Huvud 10/12/14/15-18                   

 

17 Maxiutbyte på RC  16:00-20:30 

18 Maxiutbyte på RC  8:00-11:30 

         

23 Årsmöte   18:00 

           

24 Matchskola för midi & Maxi 15:00-17:30                                         

31 Damlagsträning och träff      16:30-18:30                                          
 


