Månadsbrev DECEMBER

Jönköpings Tennisklubb

Information med anledning av coronaviruset
Följande gäller avseende RC/JTK verksamhet
fram till 13 december.
Daglig verksamhet
Träning födda 2005 och senare genomförs
som vanligt men med ökad försiktighet.
Övrig träning inkl vuxentennis fortsätter.
Fysträningen på onsdagar 17:30-18:30 ställs in
tillsvidare. Fysträningen på måndagar 18:3019:30 körs på som vanligt.
Vi spelar matcher för att undvika köer och
håller avstånd mellan spelarna. Handsprit
placeras vid domarstolen
Föräldrar undanbedes på läktaren på RC så
länge barnen känner sig trygga med detta.
Alla deltagare ombedes att byta om och
duscha hemma. Klubbrummet stängs
tillsvidare. Träna inte vid minsta symtom.
Tävlingsspel/seriespel
Samtliga seriespelsmatcher pausas fram till 13
december. Därefter inväntar vi nya direktiven
från Svenska Tennisförbundet. Avser
svenskaserien och tennissyd.
10-kort
RC kommer att se över 10-korten och nya
regler gäller för försäljning av dem. I dagsläget
säljer vi inga 10-kort till reducerade priser. För
frågor gällande 10-kort hänvisar vi till Martin
Claesson
Välkommen på Drop in för damer
12 december 11:30-13:30
19 december 11:30-13:30
Välkommen på Drop in herrar
10 december 20:30-22:00

Låna bollar från klubbens bollskåp.
Midi, maxi samt hårda bollar kan du låna.
Träningar i december och januari 2021
Träningarna håller på fram till 20 december.
Julledigt mellan 21 december – 3 januari.
4 januari startar vi upp träningarna enligt
höstens schema som håller på fram 24 januari.
Vuxengrupperna startar upp igen vecka 2.
Notera ändrade träningstider mellan
4-6 januari för juniorerna.
Måndag 4 januari
14.45-16.15 tränar istället 8.45-10.15
15.45-17.15 tränar istället 9.45-11.15
16.45-18.30 tränar istället 10.45-12.30
Tisdag 5 januari
14.45-16.15 tränar istället 8.45-10.15
15.45-17.45 tränar istället 9.45-11.45
17.15-18.45 tränar istället 11.15-12.45
Onsdag
14.45-16.15 tränar istället 8.45-10.15
15.45-17.15 tränar istället 9.45-11.15
16.45-18.45 tränar istället 10.45-12.45

Vårterminen 2021
25 januari startar vårterminen upp med nytt
schema och träningsgrupper som gäller för
våren 2021. Nya träningstiderna kommer upp
på hemsidan i mitten av januari.
Minitennis
Notera att minitennisterminen slutar
söndagen den 20 december.
Minitennisgrupperna startar upp
igen 10 januari.
Inför våren 2021
Ska du avsluta spela tennis eller önskar att
spela mer/mindre, maila oss senast 15
december. Du mailar in detta till
nicolas@rcsport.se. Det är mycket viktigt att
du informerar oss i tid.
Läger under jul och mellandagarna
Vi kommer att erbjuda läger. Inbjudan
kommer inom kort.
Vår nya klubbmail!
Vi hänvisar till vår nya klubbmail framöver.
Från den 20 december hänvisar vi till
info@jonkopingstennisklubb.se
Ordförande har ordet
Tidigt i januari väcktes vår vision att påbörja
en resa mot något nytt och större för JTK och
RC. Vi ville bygga vidare på vår breda
verksamhet, starka klubbkänsla och utöka
med elitmeriterade tränare som kunde lyfta
våra spelare och resultat till nya nivåer. Under
året har vi genomfört en rad förändringar och
jag vill genom styrelsen tacka alla barn,
ungdomar, föräldrar och tränare för ett roligt
och händelserikt år. Tack också till Martin
Claesson på RC för ett mycket bra samarbete.
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021
önskar vi alla spelare, föräldrar och tränare i
JTK.

Styrelsen genom Martin Gunnarsson
Tack för dessa år!
Våren 2009 började jag som timanställd
tränare i föreningen och 2014 började jag min
anställning som sportchef för klubben. Det har
varit en ynnest att arbeta med alla tränarna,
medlemmar och styrelse. Jag är väldigt stolt
över denna tid, där vi har utvecklat föreningen
på olika plan. Tack alla som har engagerat sig i
klubben och bidragit till den klubben vi är
idag!
Under denna tid har vi bland annat:
- Arrangerat 4 ITF tävlingar på RC
- 2014 arrangerade vi en Davis Cup
-2016 Arrangerade vi en Challenger
- 2016 åkte vi till USA på träningsläger
- 2019 åkte vi till Mallorca på grusläger
- Startat upp tennis på skoltid på Prolympia,
Sandahögstadium och Sandagymnasiet
-Ökat antalet tävlingsspelare
-Ökat medlemsantalet, även
familjemedlemskap
Förutom detta har vi gjort en hel del
aktiviteter, främst för vår största målgrupp,
våra tävlingsspelare, där vi har åkt på flertalet
organiserade tävlingsresor och träningsläger
som varit mycket uppskattade.
Jag avslutar inte helt utan fortsätter i
föreningen i en 30% tjänst och kommer att
finnas med och stötta föreningen framöver.
Tack för denna tid och Vamos JTK!
Nicolas Leiva

Restaurangchansen
Syftet med Restaurangchansen är att
finansiera aktiviteter eller kostnader i form av
träningar, resor eller utrustning för spelare i
samtliga juniorgrupper. Många föreningar
säljer dessa så vi vill gärna att alla börjar sälja
så snabbt som möjligt.
Försäljningspris 260.- (varav 130.- går till
aktiviteter / kostnader för spelarna)
Varje spelare i grupperna: Maxi-tävling, UG,
TG, JSM säljer 5 häften. Max 8 häften per
familj om man har flera barn som spelar.
Förutom dessa grupper får mini, maxi,
träningsgrupperna och alla vuxengrupperna
självklart hjälpa oss genom att sälja
restaurangchansen.
Beställningslista mailas ut till Maxi-tävling,
UG/TG/JSM i november.
Häften och appar lämnas ut i slutet av januari
och gäller 1/2 2021 - 31/1 2022.
Vid frågor om restaurangchansen kontakta:
Peter Viking, pviking75@gmail.com
Tel. 070-9143367

