
 

Månadsbrev JUNI                 Jönköpings Tennisklubb

Sista träningsmånaden för vårterminen 

Vårterminen sista månad 

Vi gör vår sista träningsmånad och notera när vi 

avlutar säsongen för respektive grupper:  

 

Minitennis slutar sin säsong 7 juni 

Midi/Maxi/UG/TG/JSM och vuxengrupperna 

slutar sin säsong 28 juni 

 

Viktig information inför hösten 2020 

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

höstterminen 2020 

Meddela oss senast 22 juni: 

 Ifall ni avser att avsluta ert 

medlemskap 

 

Som tidigare terminer kommer vi att dela ut 

enskilda lappar till samtliga medlemmar som 

avser träningsmål och mängd till hösten.  

 

Prova på tennis i sommar 

Kom och prova på tennis i sommar.   

15, 16, 17, 18 juni 

6-8 år 9:00-10:00 

9-11 år 10:00-11:00 

12-13 år 11:00-12:00 

 

22, 23, 24, 25 juni 

6-9 år 11:30-12:30 

10-13 år 12:30-13:30 

 

Anmälan: till nicolas@rcsport.se senast 13 

juni & 19 juni (föranmälan obligatoriskt) 

Kostnad: 50kr per träningspass som swishas 

Plats: Vi spelar ute på gruset på 

Racketcentrum. Vid regn inomhus. 

Medtag & skor för ute och inne träning. Rack 

finns att låna 

Tävlingsresa med 20 juniorer till 

Smålandsstenar Viking Junior Cup 22-24 maj 

 

Under juni månad kommer vi att träna  

mycket på matcher och poängspel i olika 

former.  

 

Inga träningar följande dagar i juni 

19 juni: Midsommarafton 

 

 

Handelsbanken Open 2020 

Vi arrangerar en nationell tävling på 

Racketcentrum nu i slutet av juni.  

Mängder med olika klasser för juniorer och 

vuxna. Vi har även motionsklasser för vuxna.  

Anmälan till tävlingen gör du på 

https://svtf.tournamentsoftware.com/ 

 

Tävlingen startar 27 juni och avslutas 5 juli och 

precis som tidigare är vi behov av funktionärer. 

Alla som hjälper under tävlingen får som tack för 

hjälpen halva tävlingsavgiften betald. Den 

återbetalas efter tävlingen. Kontakta 

magnus@jonkopingstennisklubb.se ifall du vill 

hjälpa till 

 

https://svtf.tournamentsoftware.com/
mailto:magnus@jonkopingstennisklubb.se


 

Detta händer i juni 

7 Sista träningsdagen för minitennis 

14 terminsavslutning med klubben 

(Inbjudan kommer  inom kort) 

19 Ingen träning (Midsommarafton) 

20 Intern sommarturnering 

(Inbjudan kommer inom kort) 

27 Handelsbanken Open 

Nationell tävling som vi arrangerar 

28 sista träningsdagen för samtliga 

grupper 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna 


