
 

Månadsbrev JANUARI                    Jönköpings Tennisklubb 

Kick off 2020 och ny termin startar igång!

Vi lämnar året 2019 och tar med oss det 

positiva till 2020. Ett händelserikt år för 

verksamheten på olika sätt. Tack alla som har 

engagerat sig och gjort det möjligt att bedriva 

verksamheten åt rätt riktning.   

 

Kick off 2020!  

Söndagen den 26 januari välkomnar vi ALLA 

medlemmar i Jönköpings Tennisklubb till en 

fullspäckad dag på Racketcentrum.  

Vi börjar kickoffen med en spelarsamling för 

våra juniorer i UG/TG/JSM, där vi summerar 

hösten och laddar inför våren tillsammans.   

Därefter är det föräldrarnas tur där 

idrottspsykologen Henrik Lilja tar över. 

Föräldrar ut samtliga träningsgrupper är 

välkomna och ni får verkligen inte missa detta! 

Möjlighet till att prova på tennis mellan 10:00-

12:00, kostnadsfritt för yngre och nyfikna 

juniorer. Rack finns att låna och ni behöver 

inte anmäla er till detta.  

Medlemmar anmäler sig till kickoffen senast 

19 januari till nicolas@rcsport.se.  

I konferensrummet Grand slam 

11:30-13:00 Uppstartsträff för juniorer ur 

UG/TG/JSM 

13:00-14:30 ”Bästa tennisförälder” en 

gemensam träff för alla föräldrar med 

idrottspsykologen Henrik  

14:30-16:00 Föräldrar och juniorinformation 

för Mini/Midi/Maxi/Maxi-tävling 

 

Tennisbanorna på Racketcentrum 

10:00-12:00 Prova på tennis för barn födda 

2010-2016 (kostnadsfritt) 

Anmälan till vårens kurser kan göras på plats 

Träningsupplägget i januari ser ut som 

följande: Vi startar upp träningarna 7 januari 

och avslutar höstsäsongen 26 januari. Höstens 

schema är vad som gäller under denna tid.  

 

27 januari startar vårterminen upp, med 

vårens schema och upplägg.  

Under januari kommer midi & maxi ha fokus 

på teknik i grundslag och serve. UG/TG/JSM 

har sitt fokus på fys, teknik och mycket 

volymträning i slagen.  

 

   

 
Vår årliga julavslutning där vi samlades och 

avslutade terminen tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tävlingsresultat december: 

Svenska Tennisserien herrar i division 4 

Herrlaget vinner serien 

XL BYGG OPEN i Borås 

Gabriela Dimitrov finalist FS14 

Ellie Björnfjord semifinalist FS14 

Samuel Karlsson segrare PS12C 

Axel Jacobsson 2:a plats PS12C 

 

Tomtecupen i Skövde 

Meja Lundgren segrare FD12 

Lisa Svensson & Kajsa Claesson finalist FD12 

 

Årets Utveckling 2019 

Jacob Annvik för sin träningsdisciplin och fina 

utveckling under året. 

Årets Eldsjäl 2019 

Ingemar Dolk för sitt engagemang i föreningen 

under hela året.  

Årets Fair Play 2019 

Erik Wennberg för sina goda ledaregenskaper, 

engagemang och uppförande på och utanför 

banan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i januari 

7/1 höstterminen startar upp igen enligt 

höstens träningstider och grupper  

26/1 Kick off 2020 - Missa inte detta! 

Se inbjudan för tider och mer information 

 

27/1 Vårterminen startar igång. Vänligen 

notera din nya träningstid för våren.  

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Adna, David 


