
 

Månadsbrev Maj                  Jönköpings Tennisklubb

Midi/Maxiutbyten samt en stor internationell juniortävling 

April bjöd på en hel del klubbaktiviteter för 

våra yngre och äldre medlemmar. Vi har 

ibland annat haft en hel del utbyten för midi 

och maxijuniorerna. Vi hann även med att åka 

en runda till JSM i Göteborg och ett grusläger 

på Mallorca.  

 

Klubbresan till JSM i Göteborg som vi gjorde 12-

18 april kan vi vara mycket stolta över. Sexton 

juniorer ur JSM och tävlingsgruppen som tävlade 

och tränade under ledning av Nicolas och 

Magnus. En bra utbildningsresa för våra juniorer. 

 

Grussäsongen är igång och vi avser att spela 

ute på gruset med alla grupper (dock inte 

minitennis och de grupper som spelar sent på 

kvällarna). Kvällsgrupperna för en dialog med 

Magnus ifall det är för mörkt ute på kvällarna 

för spel. Tag därför med kläder och skor för 

inne och utetennis (löparskor, ej tillåtet) 

 

Sommarkortet 2019 

Spela hur mycket du vill i sommar med 

sommarkortet. Bli bra på tennis och ha kul! 

1.000kr för vuxna (enbart medlemmar)  

500kr för juniorer (enbart medlemmar) 

Ni betalar och hämtar ut era kort i 

receptionen. 

 

Regler sommarkortet 

Avser klubbmedlemmar i JTK och RC Club. 

Avser enbart spel på gruset maj-september.  

Sommarkortet avser INTE spel inomhus.  

Vid regn gäller inte kortet inomhus.  

En timma bokas åt gången. En bana bokas åt 

gången. Kortet är personligt. 

 

 

Inga träningar följande dagar i maj 

1 maj (Första maj) 

30 maj (Kristi himmelfärdsdag) 

 

Tävling - ITF Junior Jönköping  

18 maj till 25 maj står Jönköpings Tennisklubb 

som värdar för en junior tävling på ITF nivå. 

Det är svenska tennisförbundet som 

arrangerar denna tävling hos oss vilket vi är 

mycket glada över. Styrelsen har börjat med 

arbetet inför tävlingen och vi hoppas att det 

blir en lyckad vecka för oss alla. Välkomna att 

titta på framtidens stjärnor samt bra tennis på 

hemmaplan. Lärorikt för oss alla.  

 

Notera att all träning under 18-25 maj 

kommer att hållas inomhus då vi arrangerar 

en ITF tävling för juniorer. Vi kommer även 

behöva lite hjälp med funktionärer. Vi 

kontaktar er.  

 

 

 
Träningsresa till Mallorca 27 april till 2 maj.  

En utbildningsresa och minne för livet.  

 

 

 



Maj månad kommer JSM/TG/UG/Maxi/ och 

Midi att träna på grusspelet. Vi kommer även 

att fokusera extra mycket på att stärka upp 

kroppen genom mer fys på och utanför banan 

samt träna på att spela grustennis. 

Vuxengrupperna fortsätter att träna på och 

tränar lite av varje.  

 

 

Tävlingsresultat April 2019 

 

Vetlanda Open 2019 

Nedas Dirgelas Finalist HS 

Elsa Jönsson Finalist DS 

Milton Gunnarsson Segrare HS 

 

Vårterminen slutar 

Minitennis slutar sin säsong 2 juni 

Frukosttennisen slutar sin säsong 3 juni 

Midi/Maxi/UG/TG och vuxengrupperna slutar 

sin säsong 30 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i maj 

1 Ingen träning 

2-5 NG Elite Hotels Next Generation 

Zonspel i Taberg 

4 Trivseldubbel (inne) på RC 12:30-14:30 

11 Maxiutbyte killar i Bankeryd  

12:00-15:00. Spelare kontaktas 

12 Grusläger på RC för UG/TG/JSM 

12 Miditourtävling på RC, 10:30-13:30 

13 Maxiutbyte i Taberg födda 09 

Spelare kontaktas 

18-25 ITF junior tävling 18 på RC 

Förbund/klubb 

25 Midiutbyte i Bankeryd 12:00-14:00 

Spelare kontaktas 

30 ingen träning – Kristi himmelsfärdsdag 

Notera följande: 

Ingen träning 1 och 30 maj 

Vecka 21, all träning inomhus då vi 

arrangerar en ITF Tävling ute 

Vi finns även på instagram, följ oss gärna 

där! 

Med vänliga hälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


