Månadsbrev APRIL

Jönköpings Tennisklubb

Grussäsongen startar och vi åker till JSM
Vi lämnar mars som bestod av en hel del
aktiviteter, b.la tävlingsresa till Karlskrona och
en hel del läger för midijuniorerna.
På årsmötet den 13 mars tilldelades Milton
Gunnarsson Minnesfond för bra inställning,
grym utveckling, fina prestationer och god
kamratskap under 2018.

Ingen träning följande datum denna månad:
19 april (Långfredag)
21 april (Påskdagen)
22 april (Annandag påsk)
30 april (Valborgsmässoafton)
1 maj (Första maj)
Träning som vanligt påskveckan,dvs vecka 16

Ny styrelse såg dagens ljus och vi välkomnar
Annette Löfdahl som ny kassör. Nenus Jidah
som revisor och Inga Klavins som ledamot.
Ingemar Dolk lämnar sin post om som kassör
men väljer att fortsätta i styrelsen som
ledamot. Amra Sofradzija och Jens Claesson
lämnar styrelsen och vi tackar dem för all tid
och engagemang de har lagt ner på
styrelsearbetet.
Vårstädning inför grussäsongen
Vi välkomnar alla medlemmar, men speciellt
juniorer och föräldrar till JSM-gruppen,
Tävlingsgruppen, Utvecklingsgruppen och
Maxi till klubbens första vårstädning.
Söndagen den 7 april gör vi i ordning allt
runtomkring våra utebanor, förråd, grill etc.
Tag med trädgårdsredskap.
Tiden är 9:00-12:00. Därefter grillar vi ihop om
vädret tillåter.
Fadderveckan
Vi har startat upp vår fadderverksamhet och
där vi har haft en så kallad ”faddervecka”.
Syftet är att faddrarna besöker sina
”fadderbarn” på deras träningar. Som fadder
är med och spelar en stund och delar med sig
av sina kunskaper. Vi kommer under terminen
att fortsätta med våra fadderveckor.

Klubbresa till Karlskronavakan 2019 där 16
juniorer tävlade på en dygnet runt tävling.
April månad kommer JSM/TG/UG/Maxi/ och
Midi till en viss del att träna på matchspel i
olika former. Vuxengrupperna fortsätter att
träna på och tränar lite av varje.
Grussäsongen 2019
Vi närmar oss grussäsongen med stormsteg
och vi avser att inta gruset 23 april (om vädret
tillåter det). Det gäller alla grupper, dock inte
minitennis på söndagarna. Vissa vuxengrupper
som startar sin träning 19:30 kommer att
spela ibland inne om det är för mörkt ute.
Vänligen hör med Magnus. Det gäller också att
ha rätt skor (ej löparskor, de förstör banan).
Vid regn spelar vi inomhus.

Sommarkortet 2019
Spela hur mycket du vill i sommar med
sommarkortet. Bli bra på tennis och ha kul!
1.000kr för vuxna (enbart medlemmar)
500kr för juniorer (enbart medlemmar)
Ni betalar och hämtar ut era kort i
receptionen.

Detta händer i april
6 Inför JSM träning i Taberg
16:00-17:30 födda 05-06
17:30-19:00 födda 04-03
Man tar sig dit och hem på egen hand.
Samåk gärna!

Följande gäller
Avser klubbmedlemmar i JTK och RC Club.
Avser enbart spel på gruset maj-september.
Sommarkortet avser INTE spel inomhus.
Vid regn gäller inte kortet inomhus.
En timma bokas åt gången. En bana bokas åt
gången. Kortet är personligt.

7 Vårstädning inför grussäsongen
09:00-12:00

Tävlingsresultat Mars 2019

23 Grussäsongen startar
Spel ute, vid regn inne. Rätt skor och
kläder efter väder

Tabergsdalens Indoor 2019
Nedas Dirigelas vinner HS 50p-75p
Thomas Nykänen semi 75p-150p
Påskslaget i Vänersborg 2019
Alfred Viking & Noel Duveskog vinner PD13
Noel Duveskog semi PS13A
Landskapsmästerskap Småland/Blekinge
Tim Nykänen vinner PS12C
Gabriela Dimitrov & Anastacia P vinner FD14
Gabriela Dimitrov final FS14
Linus Olausson vinner PS14
Linus Olausson final PD15-18
Elsa Jönsson final FS15-18
Ida Strahl semi FS15-18
Karlskronavakan 2019
Beyke Donker 2:a i DS
Albert Green vinner PS16
Ida Strahl semi FS16
Filippa Ostrovac & Alina Löfgren 3:a i FD16
Albert Green & Jacob Annvk 2:a i PD16
Centiro Cup i Sandared 2019
Lisa Svensson 3:a i FS12B

13 Midiutbyte i Habo 14:00-16:00
Spelare kontaktas Magnus
12-17 Junior SM i Göteborg – Klubbresa14 & 16 klass

26-28 Wilson Camp
Specialpris för JTKspelare. Se separat
inbjudan på hemsidan och gäller juniorer
födda 05-08
27 Grusläger på Mallorca för UG/TG/JSM
27 april – 2 maj
27 Klubbutbyte maxi flickor 11:00-14:00
Spelare kontaktas Magnus
Notera följande:
Träning som vanligt under vecka 16
(Påsklov)
Vi finns även på instagram, följ oss gärna
där!
Med vänliga hälsningar
Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas

