
 

Månadsbrev SEPTEMBER                     Jönköpings Tennisklubb

Terminen är i full gång och det är en 

spännande termin som väntar oss!   

Samtliga informationsträffar är klara där vi har 

träffat föräldrar samt spelare och informerat 

om höstens upplägg och ambitioner.  

Vi firade även tennisensdag den 22 augusti 

som blev en lycka dag! 

 

Tränarkåren för hösten är ny och presenteras 

kort härnedan:  

 

Rikard Allgurin kommer närmast ifrån WTA & 

ATP världen där han har tränat eliten bland 

juniorer och seniorer. Rikard har sina rötter i 

bygden och kommer att förstärka oss i höst.  

 

Ulf Andersson förstärker oss i höst med fokus 

på vuxengrupperna, men ska även hjälpa oss 

med klubbens juniorer.   

 

Villhelm Fridell som kommer närmast ifrån 

USA, är tillbaka i Sverige och Jönköping efter 

att han har avslutat sina collegestudier och 

spelat på högsta divisionen i USA.  

 

Ali Chaudry som har jobbat flera år i Norge so 

tränare är pappaledig denna termin och 

kommer att hjälpa oss vid behov.  

 

Sedan tidigare har vi till er tjänst Nicolas Leiva 

och våra duktiga ungdomstränare som jobbar 

på söndagarna med våra mini, midi och 

maxijuniorer.  

 

 

 
Säsongens första tävlingsresa gick till Kalmar  

13-16 augusti där tävlingsspelarna spelade 

Landskapsmästerskapet.  

 

 

Nyheter för hösten i klubben 

Vi kommer erbjuda maxijuniorer och uppåt 

möjligheten att spela matcher på lördagar i 

klubben. Du som är intresserad anmäler dig till 

Rickard@rcsport.se senast 15 september.  

 

Vad sägs om drop in tennis för damer och 

herrar? Det är också en nyhet vi kommer att 

erbjuda våra vuxna medlemmar. 1-2 gånger i 

månaden kommer herrarna att ha drop in 

tennis, och detsamma för damerna fast en 

annan dag. Håll utkik för datumen som 

kommer ut inom kort för hela terminen. 

 

Köp av nytt rack 

Vi meddelar alla nya medlemmar vuxna som 

juniorer att det är nu dags att investera i ett 

eget rack. Med tanke på rådande 

omständigheter med corona så 

rekommenderar vi vänligen alla nya 

medlemmar som inte har ett eget rack att 

investera i ett. Vi hjälper er gärna, kontakta 

tränarna så hjälper vi er 

mailto:Rickard@rcsport.se


Lägesrapport i klubben 

I skrivande stund planerar vi in olika 

aktiviteter för vuxna och juniorer, håll utkik för 

aktivitetsplaneringen för hösten som kommer 

ut inom kort.  

  

Glöm inte att Medlemskap i Club RC ingår 

kostnadsfritt (värde 1500kr) för alla som 

spelar två ggr per vecka eller mer i RC Sport & 

Jönköpings TK:s verksamhet. Deltagare i 

vuxengrupperna får Club RC kostnadsfritt.  

 

Att vara medlem i Club RC innebär bl a:  

- Fri parkering vid besök till RC.  

- Möjlighet att betala sin träningsavgift 

månadsvis per autogiro. 

- Billigare priser på racketsport, bowling, gym, 

lunch m.m. 

- Rabatt konferenspaket, hotell m.m. 

- Medlemsingång. 

- Kaffekort till specialpris. 

- Övriga specialerbjudanden. 

Ni tecknar detta i receptionen.  

Gör det idag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Terminen är nu i full gång med nya tränare 

och nytt schema och man kan se enorm energi 

på banorna i alla grupper, från barn och 

ungdomar till vuxna. 

Det kommer ta lite tid att hitta rätt i antal 

träningar och grupper. Kontakta Nicolas och 

Rikard angående scheman och har ni frågor 

kring organisationen  

kan ni kontakta mig eller någon annan i 

styrelsen. 

Vi i styrelsen har en uppmaning till alla oss 

föräldrar at hitta sponsorer som kan hjälpa oss 

att finansiera vår verksamhet.  

Ett företag som sponsrar ger oss möjligheten 

att sänka kostnaden för till exempel 

klubbresor, tävlingsresor, träningsläger och 

seriespel.  

Vi har ett färdigt koncept där företag kan 

sponsra genom att köpa en skylt i hallen 

(5 000 kr/år) eller vara matchsponsor (~12 000 

kr/ tillfälle).  

Jobbar du på ett företag eller har kontakter på 

företag som vill sponsra oss så uppmanar vi 

dig att ta möjligheten och ansvaret att stötta 

klubben ekonomiskt. 

 

 

 

 

 


