
 

Månadsbrev JUNI                 Jönköpings Tennisklubb

Sista träningsmånaden för vårterminen

Maj bjöd på en hel del klubbaktiviteter för 

våra yngre (två midiutbyten) och äldre 

medlemmar (Trivseldubbel). Vi tackar även 

alla medlemmar som hjälpte till under ITF 

tävlingen som vi arrangerade.  

 

Elite Hotels Next Generation zon kval 

spelades i Tabergsdalens Tennisklubb där sex 

spelare har kvalificerat sig vidare till slutspelet. 

6-8 juni spelas tennissyds slutspel på RC.   

Kom och se på bra tennis denna helg! 

 

Klubbens juniorer som spelar slutspelet  

6-8 juni och representerar oss: 

PS11: Tim Nykänen & Gracjan Faligowski 

FS15: Gabriela Dimitrov & Ella Strahl 

PS15: Linus Olausson & Jacob Annvik 

 

Vårterminen sista månad 

Vi gör vår sista träningsmånad och notera när vi 

avlutar säsongen för respektive grupper:  

Minitennis slutar sin säsong 2 juni 

Frukosttennisen slutar sin säsong 3 juni 

Midi/Maxi/UG/TG/JSM och vuxengrupperna 

slutar sin säsong 30 juni 

 

 

Under juni månad kommer vi att träna  

mycket på matcher och poängspel i olika 

former.  

 

Inga träningar följande dagar i juni 

6 juni: Sveriges Nationaldag 

21 juni: Midsommarafton 

 

 

 

 

 

Juniortävlingen på ITF nivå som spelades  

hos oss 17-25 maj. Flera av våra juniorspelare 

fick chansen att spela tävlingen 

 

 

Viktig information inför hösten 2019 

Det är hög tid för oss att veta hur ni vill träna 

höstterminen 2019. 

 

Meddela oss senast 23 juni: 

 Ifall ni avser att avsluta ert 

medlemskap 

 Val av träningsgrupp för nuvarande 

maxispelare, träningsgrupp, 

utvecklingsgrupp, tävlingsgrupp, 

JSMgrupp 

 

För juniorerna är det mycket viktigt att se över 

kriterierna (träning, matcher, dömning, 

fystester). Man bör ha uppfyllt kraven om du 

ska ha samma grupp eller byta uppåt.   

 

Tävlingar våren 2019 (1 januari tom 1 augusti) 

JSM: Minst 10st 

TG: Minst 6st 

UG: Minst 4st 

Maxi-tävling: Minst 4st inkl IF SO Tour 



Tävlingsresultat maj 2019 

 

Swedank Cup i Värnamo 2019 

Kajsa Claesson final FS12A 

Linus Olausson segrare PS14 

 

Viking Junior Cup 2019 

Kajsa Claesson semifinal FS11 

 

 

Ändring av träning den 7 juni 

7 juni då vi arrangerar NEXT Generation är  

det ingen träning för JSM/TG/UG som tränar 

15:30-17:30. Gäller även äldre 

träningsgrupperna som tränas av Magnus. 

Återspel fås den 16 juni 10:30-12:30. 

Välkomna då! 

 

Träningsgrupperna som tränas av Adna tränar 

som vanligt 16:30-18:30 dock på bana 4 och 

inomhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i juni 

2 Sista träningsdagen för minitennisgrupp 

6 Ingen träning (Sveriges Nationaldag) 

6-8 Next Generation regionsfinaler på RC 

7 Ingen träning för JSM/TG/UG som tränar 

15:30-17:30 då vi arrangerar NG.  

Träningsgrupperna som tränas av Adna 

tränar som vanligt dock på bana 4 och 

inomhus. Återspel fås den 16 juni 10:30-

12:30. Välkomna då! 

21 Ingen träning (Midsommarafton) 

30 sista träningsdagen för 

Midi/Maxi/UG/TG/JSM och samtliga 

vuxengrupper 

 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


