
 

Månadsbrev APRIL                 Jönköpings Tennisklubb

Vårstäd och grussäsongen väntar på oss

Vi lämnar mars som bestod av en hel del 

aktiviteter, b.la tävlingsresa till Växjö och en 

hel del utbyten och läger för midi och 

maxispelarna. Lärorikt och kul! 

 

På grund av Corona har vi blivit tvungna att 

anpassa vår verksamhet därefter. Ett brev har 

skickats ut och den finns även på vår hemsida.  

Vi följer precis som alla föreningar 

Riksidrottsförbundets och Svenska 

Tennisförbundets direktiv hur idrotten ska 

anpassa sig till rådande situation. I dagsläget 

fortsätter vi att bedriva vår tennisträning som 

vanligt. Skulle det bli någon ändring så kolla 

alltid på vår hemsida då vi uppdaterar den 

kontinuerligt.  

 

Vårstäd inför grussäsongen!  

Måndagen den 13 april gör vi i ordning allt 

runtomkring våra utebanor, förråd, grill etc. 

Tag med trädgårdsredskap. Tiden är 9:30-

12:00. Därefter grillar vi ihop om vädret 

tillåter. Öppentennisträning för dem som har 

hjälpt till mellan 12:30-14:30. Vi välkomnar 

alla medlemmar, vuxna som juniorer till 

klubbens första vårstädning. Maila att du 

kommer till nicolas@rcsport.se senast 9 april. 

 

Ingen träning följande datum denna månad: 

10 april (Långfredag) 

12 april (Påskdagen) 

13 april (Annandag påsk) 

30 april (Valborgsmässoafton) 

1 maj (Första maj) 

 

Träning som vanligt påskveckan, 

dvs vecka 15-16 

Extra aktiviteter för alla under 6,7,8 april.  

Se inbjudan och missa inte detta! 

 

 
En av månadens utbyte hos oss ihop med 

grannklubbarnas flickor som spelar 

maxitennis. Härligt! 

 

April månad kommer JSM/TG/UG/Maxi/ och 

Midi att träna på matchspel i olika former. 

Vuxengrupperna fortsätter att träna på och 

tränar lite av varje.  

 

Vi närmar oss grussäsongen med stormsteg 

och vi avser att inta gruset 20 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.  

 

Med tanke på rådande situation har tränarna 

svårt att planera framtida aktiviteter.  

Vi kommer att erbjuda aktiviteter och dessa 

kommer att finnas på våra 

informationskanaler (anslagstavlan i hallen, 

hemsida och instagram). 
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