
 

Månadsbrev JANUARI                    Jönköpings Tennisklubb 

Kick off 2018 och ny verksamhetsinriktning 2018-2020

Vi lämnar året 2017 och tar med oss det 

positiva till 2018. Nya året kommer att bestå 

av en del ändringar då föreningen släpper en 

ny verksamhetsinriktning för 2018-2020. Vi 

välkomnar samtliga medlemmar att ta del av 

informationen lördagen den 13 januari då vi 

har en liten kick off i föreningen. 

 

Kick off 2018. Informationsmöten vid 

tränarnas kontor på RC. Vänligen kom vid rätt 

grupp.  

Lördagen den 13 januari 

12:00-13:00 Mini & Midi 

13:00-14:00 Maxi & UG 

14:00-15:00 Adna Sofradzija berättar om sin 

tid som junior, gymnasietid och framtid.  

15:00-16:00 TG & VUX 

 

Träningsupplägget i januari ser ut som 

följande: Vi startar upp träningarna 2 januari 

och avslutar höstsäsongen 28 januari. Höstens 

schema är vad som gäller under denna tid.  

 

29 januari startar vårterminen upp, med 

vårens schema och upplägg. Detta gäller alla 

grupper, men notera att frukosttennisen och 

minitennisen startar upp sina träningar när 

vårterminen startar, det vill säga 29 januari.  

 

Under januari kommer alla 

grupper att ha fokus på poängspel i olika 

former.   

 

 

 

 
 

Vår årliga julavslutning där vi spelade 

familjedubblar och delade ut pris till våra 

engagerade och duktiga medlemmar. 

 

 

Tävlingsresultat december: 

Svenska Tennisserien dam div 1 

Damlaget når en fjärdeplacering i serien.  

Tomtecupen i Skövde 2017 

Meja Lundgren segrare FS12C 

Årets Utveckling 2017 

Ida Strahl för sin träningsdisciplin och fina 

utveckling under året. 

Årets Eldsjäl 2017 

Familjen Löfgren för sitt engagemang i 

föreningen under hela året.  

Årets Fair Play 2017 

Marco Zieseniss för sina goda 

ledaregenskaper, engagemang och 

uppförande på och utanför banan.  

 

 

 



Bankerydsdubbeln 2017 

Ida Strahl & Elsa Jönsson, 3:a i FD16 

Ella Strahl & Gabriela Dimitrov 1:a i FD14 

Nova Nykänen & Alina Löfgren 3:a i FD14 

Tim Nykänen & Filip Von Otter 2:a i PD12 

 

Avslutningsvis tackar vi samtliga medlemmar 

för ett bra 2017. Tack alla som har engagerat 

sig och gjort det möjligt att bedriva 

verksamheten åt rätt riktning.  Vi tackar även 

styrelsen för ett engagerat och bra arbete 

under året. 

 

 

Detta händer i januari 

2/1 höstterminen startar upp igen enligt 

höstens träningstider och grupper (ej 

mini/frukost) 

7/1 Minitennisläger med Christopher 

14:30-16:30. Anmälan gör ni till 

christopher@jonkopingstennisklubb.se 

senast 5 januari. Max 8 st barn. 

100kr/deltagare. 

13/1 Kick off 2018 - Missa inte detta! 

12:00-13:00 Mini & Midi 

13:00-14:00 Maxi & UG 

 

14:00-15:00  

Adna Sofradzija berättar om sin tid som 

junior, gymnasietid och framtid.  

 

15:00-16:00 TG & VUX 

14/1 Miditennisläger med Christopher 

14:30-16:30. Anmälan gör ni till 

christopher@jonkopingstennisklubb.se 

senast 12 januari. Max 8 st barn. 

100kr/deltagare. 

 

21/1 Kids Day & kostnadsfri prova-på-

tennis för de yngre barnen. Maila in till 

christopher@jonkopingstennisklubb.se 

om ni avser att komma. Först till kvarn! 

14:30-15:30 Miditennis (6-10 år) 

15:30-16:30 Minitennis (4-6 år)   

28/1 Maxiläger med Christopher 

14:30-16:30. Anmälan gör ni till 

christopher@jonkopingstennisklubb.se 

senast 26 januari. Max 8 st barn. 

100kr/deltagare. 

29/1 Vårterminen startar igång. Vänligen 

notera din träningstid för våren.  

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 
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