
 

Månadsbrev Februari                   Jönköpings Tennisklubb

Ny termin startar igång med schema och diverse aktiviteter

Vi lämnar januari där vi startade upp säsongen 

med vår årliga kick off där vi tränare gick igenom 

våra tankar och upplägg med terminen. Vi 

släppte även schemat och aktivitetskalendern 

för våren. Tack alla som tog sig tiden och kom.  

 

Miditräff för midispelare 

Samtliga midispelare är välkomna till denna dag 

där Magnus tillsammans med våra tränare har 

en träningsdag för våra midispelare. Detta sker 

lördagen den 9 februari mellan 11:15-14:00. Ni 

anmäler er till 

magnus@jonkopingstennisklubb.se  

senast 5 februari. Missa inte detta! 

 

Öppet hus 12-14 februari 

Under sportlovet är barn mellan 6-12 år 

välkomna att prova på tennis kostnadsfritt på 

Racketcentrum. Adna och våra tränare finns på 

plats och du får även låna rack av oss. Kom 

ombytt, dvs träningskläder på samt 

inomhusskor. Sprid gärna ordet vidare! 

 

Följande dagar och tider gäller: 

Tisdagen den 12 februari 

12:30-14:30 

Onsdagen den 13 februari 

11:30-13:30 

Torsdagen den 14 februari 

10:30-12:30 

 

Vi arrangerar Jönköpings Open, en nationell 

tävling helgerna 22-24 februari (12/16 klass) 

samt 1-3 mars (14/herr/dam klass). 

Tävlingskommittén kommer genom Magnus att 

maila ut tiderna för funktionärer. Vi hoppas alla 

kan hjälpa till så det blir en lyckad tävling. 

 

 

Inställda träningar i februari 

Under februari är det inga träningar två  

fredagar då vi arrangerar Jönköping Open.  

Det gäller alla grupper som tränar 15:30-18:30, 

22 februari samt 1 mars.  

 

Återspel fås 9 mars och 30 mars för missade 

träningar under Jönköping Open. Gäller enbart 

de juniorer som tränar på fredagar.  

TG/UG 11:30-12:30 

JSM 12:30-13:30 

Träningsgrupp 13:30-14:30 

 

20 januari hade klubben en kick off för samtliga 

medlemmar i klubben. Tack alla som var 

närvarande, juniorer och föräldrar! 

 

Under sportlovet 

Har vi träningar som vanligt, dvs du kommer din 

vanliga träningstid.  

 

Februari månad kommer JSM/TG/UG och 

Maxi/Midigrupperna att fokusera på 

matchmomentet. Mycket poängspel på 

träningarna där vi tränar på olika moment.  

Vi rekommenderar juniorerna att tävla mycket i 

nationella tävlingar och också i SO Touren 

(midi/maxi) 

mailto:magnus@jonkopingstennisklubb.se


Tävlingsresultat januari 2019 

 

Tygrikespelen    

Meja Lundgren tvåa i FS13B 

 

Bravida Borås Tennisvecka 

Gracjan Faligowski segrare PS12B 

Gabriela Dimitrov semi FS14 

Guld & Silver Cup i Lidköping 

Elsa Jönsson segrade DS 

Elsa Jönsson & Thomas Nykänen semifinal i MD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i februari 

1-2 Läger på hemmaplan med Ljungby TK 

8-10 Bankeryds Open 

9 Miditräff på hemmaplan 

17 Matchträning JSM/TG 8:30-10:30 

12-14 Öppet hus, prova på tennis 

(se inbjudan) 

15-17 Bankeryds Open 

22-24 Jönköping Open 

22 Ingen träning för fredagsgrupperna 

(Lunchtennis som vanligt) 

 

Notera följande: 

Träning som vanligt under vecka 7 

(Sportlovet)  

Aktiviteterna för hela terminen finner ni på 

vår hemsida (se aktivitetskalendern) 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


