
 

Månadsbrev NOVEMBER                   Jönköpings Tennisklubb

Vi lämnar oktober där vi har tränat på bra i 

samtliga träningsgrupper. Vi har även haft 

några informationsmöten för olika 

juniorgrupprena och en del midiutbyten  

för våra yngre juniorer.  

 

Information med anledning av coronaviruset 

Följande gäller avseende RC/JTK verksamhet                

 

Daglig verksamhet 

Träning födda 2005 och senare genomförs 

som vanligt men med ökad försiktighet. 

Övrig träning inkl vuxentennis fortsätter.  

 

Fysträningen på onsdagar 17:30-18:30 ställs in 

tillsvidare. Fysträningen på måndagar 18:30-

19:30 körs på som vanligt.  

 

Vi spelar matcher för att undvika köer mm och 

håller avstånd mellan spelarna. 

 

Handsprit placeras vid domarstolen  

 

FÖRÄLDRAR UNDANBEDES PÅ LÄKTAREN PÅ 

RC SÅ LÄNGE BARNEN KÄNNER SIG TRYGGA 

MED DETTA 

 

ALLA DELTAGARE OMBEDES ATT BYTA OM 

OCH DUSCHA HEMMA 

 

KLUBBRUMMET STÄNGS TILLS VIDARE 

 

Tävlingsspel/seriespel 

Samtliga seriespelsmatcher pausas fram till 24 

november. Därefter inväntar vi nya direktiven 

från Svenska Tennisförbundet. Avser 

svenskaserien och tennissyd.  

 

Planerade klubbresan till Karlskrona 20-22 

november blir dessvärre inställd.  

 

 

 
En av våra informationsmöten med föräldrar 

under november. Tack alla som har närvarat! 

 

Jönköpingsvakan och RC Open 

Vi tackar tävlingskommittén och samtliga 

medlemmar som har hjälp till under 

tävlingarna som vi har haft i november. Det 

har varit två lyckade tävlingar. Stort tack! 

Inför våren 2021 

Nicolas har meddelat att han önskar jobba 

färre kvällar och helger för att får mer tid 

tillsammans med familjen. Till vårterminen 

kommer han därför att kombinera jobbet som 

tränare på deltid med att vara lärare på 

Prolympia. Nicolas kommer jobba ca 2 dagar i 

veckan med fokus på mini- och midigrupperna 

samt fortsättningsvis delta på diverse 

klubbaktiviteter. Nuvarande tränartider och 

övriga administrativa uppgifter ses nu över 

inför våren och mer information kommer 

senare.  

 



Klubbkläder 

Vi håller på och jobbar fram en ny 

klubbkollektion som kommer att komma ut till 

försäljning. Vi meddelar samtliga medlemmar 

när det blir klart.  

 

Välkommen på Drop in för damer 

21 november 11:30-13:30 

 

Välkommen på Drop in herrar 

12 november 20:30-22:00 

26 november 20:30-22:00 

 

 

Restaurangchansen  

Syftet med Restaurangchansen är att 

finansiera aktiviteter eller kostnader i form av 

träningar, resor eller utrustning för spelare i 

samtliga juniorgrupper. Många föreningar 

säljer dessa så vi vill gärna att alla börjar sälja 

så snabbt som möjligt. 

Försäljningspris 260.- (varav 130.- går till 

aktiviteter / kostnader för spelarna) 

Varje spelare i grupperna: Maxi-tävling, UG, 

TG, JSM säljer 5 häften. Max 8 häften per 

familj om man har flera barn som spelar.  

Förutom dessa grupper får mini, maxi, 

träningsgrupperna och alla vuxengrupperna 

självklart hjälpa oss genom att sälja 

restaurangchansen.   

Beställningslista mailas ut till Maxi-tävling, 

UG/TG/JSM i november.  

Häften och appar lämnas ut i slutet av januari 

och gäller 1/2 2020 - 31/1 2021. 

Vid frågor om restaurangchansen kontakta: 

Peter Viking, pviking75@gmail.com  

Tel. 070-9143367 

mailto:pviking75@gmail.com

