
 

Månadsbrev september                    Jönköpings Tennisklubb 

Terminsstart, infomöten & Davis Cup i Båstad 

Augusti var en intensiv månad med 

schemaändringar, terminsplanering, inköp 

och andra förberedelser inför terminen.  

Det är många som vill spela tennis hos oss 

och tyvärr får inte alla plats denna höst. Ni 

som inte har fått plats kommer att 

placeras i kö och vi hoppas att ni får plats 

till våren.  

 

Vi kommer att ha informationsmöten för 

samtliga träningsgrupper. Vi hoppas att ni 

tar er tiden och närvarar, barn och 

föräldrar. Det underlättar väldigt för både 

er och oss. Här kommer datum och tider: 

 

3 september – informationsmöte för 

midi- och maxitennis. Tid: 12:00-13:00.  

Plats: RC. Ingen anmälan behövs.  

 

3 september – informationsmöte för 

minitennis. Tid: 13:00-14:00. Plats: RC. 

Ingen anmälan behövs.  

 

9 september – Informationsmöte för 

TG/UG (tävling). Tid: 12:30-14:00. Plats: 

RC. Ingen anmälan behövs. 

 

10 september – medlemsmöte. Vi 

kommer att prata om klubbens framtid 

och ITF-tävling. Tid: 15:00-17:00. Plats: RC. 

Anmälan gör ni till nicolas@rcsport.se  

(senast 8 september). 

Enbart vuxna kommer på mötet. 

 

 

 
Kids Day anordnades lördagen den 26 augusti. 

Barn fick spela tennis i två timmar och även 

anmäla sig till höstens träningar.  

 

 

Måndagen den 4 september får vi besök 

av Nike och Prince. Niklas som är deras 

representant, kommer att vara på plats i 

klubben 14:30-15:30. Vi kommer att prova 

rack, ha tävlingar och erbjudande inför 

höststarten kommer att finnas. Välkomna 

samtliga medlemmar i klubben.  

 

15 september gör vi en klubbaktivitet 

tillsammans med grannklubbarna. Vi 

beger oss till Båstad tillsammans och ser 

Sveriges Davis Cup-lag ta sig an Litauen.  

Bindande anmälan och först till kvarn. 

Anmälan bifogas i detta mail.  

23-30 september kommer en ITF-tävling 

att spelas på RC. Mer information 

kommer att tas upp på medlemsmötet 

den 10 september. Vi kommer att behöva 

hjälp av samtliga medlemmar under 

veckan. Specifik information om detta 

kommer ut inom kort.  

mailto:nicolas@rcsport.se


Våra informationskanaler för hösten 

1. www.jonkopingstennisklubb.se 

2. Anslagstavlan i hallen 

3. Instagram (jonkopings_tennisklubb) 

4. Månadsbrevet 

Tävlingsresultat augusti: 

Landskapsmästerskapen 12, 14 

Gabriela Dimitrov semi FS12A 

Petter Claesson semi PS14 

Elsa Jönsson final FS14 

Jacob Annvik/Petter Claesson segrare PD14 

Tabergsdalens Outdoor 2017 

Carl Valfridsson semi herrklass 

Elsa Jönsson semi damklass 

Petter Claesson semi PS13A 

Lucas Löfdahl semi PS13A 

Clara Svensson semi FS13B 

Noel Duveskog semi PS11 

 

 

Under september månad kommer alla 

grupperna (ej mini/midi) att fokusera 

extra mycket på forehand och backhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i september: 

3 september – informationsmöte för midi- 

och maxitennis. Tid: 12:00-13:00.  

Plats: RC. Ingen anmälan behövs.  

 

3 september – informationsmöte för 

minitennis. Tid: 13:00-14:00. Plats: RC. 

Ingen anmälan behövs.  

9 september – informationsmöte för 

TG/UG (tävling). Tid: 12:30-14:00. Plats: 

RC. Ingen anmälan behövs. 

10 september – medlemsmöte. Vi 

kommer att prata om klubbens framtid 

och ITF-tävling. Tid: 15:00-17:00.  

4 september besök av Nike & Prince,  

14:30-15:30. Alla medlemmar välkomna.   

15 september Klubbresa till Båstad,  

Davis Cup (Se bifogad dokument) 

23-30 september ITF tävling på RC 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 

http://www.jonkopingstennisklubb.se/

