
 

Månadsbrev Februari                   Jönköpings Tennisklubb

Ny termin startar igång med schema och Handelsbanken Open

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.  

 

Under sportlovet 

Har vi träningar som vanligt, dvs du kommer 

din vanliga träningstid. Vi kommer även att 

erbjuda extra träning för midi och maxi. Även 

matchträning för TG/JSM. Mer information 

finns på vår hemsida.  

 

Vi arrangerar Handelsbanken Open 

En nationell tävling helgerna 21-23 februari 

(12/16 klass) samt 28-1 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 Handelsbanken 

Open. Det gäller alla grupper som tränar 

15:30-18:30, 21 februari samt 28 februari.  

Återspel fås längre fram i terminen.  

 

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) 

 

26 januari hade klubben en kick off för samtliga 

medlemmar i klubben. Tack alla som var 

närvarande, juniorer och föräldrar! 

 

Davis Cup, Sverige-Chile 7 mars 

Gemensam klubbresa tillsammans med 

grannklubbarna. 490kr för resa och biljett. Är 

du intresserad maila in till nicolas@rcsport.se. 

Anmälan är bindande och vi hoppas på många 

juniorer och vuxna som tar chansen att 

tillbringa en dag i huvudstaden.  

 

Det är dags för årsmöte onsdagen den  

4 mars, 18:30 på RC (i någon av salarna).  

Vi kommer även utse årets vinnare av 

Atterströms minnesfond. Samtidigt som 

årsmötet sker kommer styrelsen att 

presentera sina tankar och idéer om framtiden 

i klubben. Vi behöver medlemmarnas 

feedback och vi hoppas alla kommer, juniorer 

som vuxna. Välkomna! 

 

Inför årsmötet vill valberedningen ha tips 

eller intresseanmälan på personer som vill 

engagera sig i styrelsen. Maila in till 

nicolas@rcsport.se, senast 24 februari.  
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Vecka 8-9 praoar Daniel Tollbo från 

Sandahögstadium, kul att ha dig här.  

Daniel säger att det ska bli väldigt roligt att 

praktisera här och lära av Nicolas och Magnus 

Oss tränare kontaktar ni bäst via mail och vi 

är svåra att få tag i telefon på eftermiddagarna 

då vi står på banan och tränar våra 

medlemmar. Vi är tillgängliga vardagar 12-15 

på telefon. Maila oss gärna så kontaktar vi er. 

 

Tävlingsresultat januari 2020 

 

Bankeryd Open 2020 

FS12A Kajsa Claesson når semifinal  

PS12A Isac Andersson når semifinal 

FS12C Nadja Nordquist når semifinal  

FS12C Alicia Emilsson når semifinal 

PS12B Samuel Karlsson når final 

PS10C Isac Darud – Valfridson når final  

FS10 Emma Claesson kommer till final  

 

XL Bygg Open Indoor  

PS12C Oscar shi 3:e plats 

PS14 Alfred viking och Axel Jacobsson 

seminfinalister 

PS16 Segrare Lucas Löfdahl 

PS16 finalist Milton Gunnarson 

FS16 segrare Ellie Björnfjord 

FS16 finalist Ester Zar 

FS18 segrare Ella Strahl 

F18 Finalist Alina Löfgren  

F18 Semifinalister Filippa Ostrovac & 

Felicia Jonsson 

Påvelundspelen 2020 

FS13B 2a plats Meja Lundgren  

Vetlanda junior Open 2020  

FS12a finalist Lisa Svensson  

Tygrikesspelen 2020  

FS13B finalist Meja Lundgren 

Bravida Borås 2020 

FS15 segrare Ella Strahl 

Detta händer i februari 

7-9 Bankeryds Open 

7-9 Tävlingsresa till Oskarshamn med 

UG/TG/JSM 

 

10-14 Sportlov och läger 

21-23 Handelsbanken Open 

Ingen träning för dig som tränar  

21 februari 

24-29 Faddervecka 

 

28 – 1 mars Handelsbanken Open 

Ingen träning för dig som tränar  

28 februari 

 

Notera följande: 

Träning som vanligt under vecka 7 

(Sportlovet)  

All information om föreningen finns på vår 

hemsida samt instagramkonto.  

Även på anslagstavlan.  

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna 


