Hej samtliga miditennisspelare och föräldrar,
1 juli är sista träningen för terminen för våra midijuniorer
Sammanlagt 22 träningstillfällen under terminen där ansvarige tränare
Christopher Andersson tillsammans med våra ungdomstränare har lekt fram
tennisen hos våra yngre juniorer. Vår ambition bland våra yngre juniorer är
att just leka fram tennisen och på så sätt bygga en passion för tennisen.
Träna till hösten 2018
Ska junioren sluta träna miditennis så behöver vi veta detta snarast, dock
senast 17 juni. Ni kan maila det till mig eller Magnus. Vi börjar därefter med
höstensschema/grupperingar/faktureringar m.m
Det är mycket viktigt att vi får reda på det i tid då vi har begränsat antal barn
per grupp. Svar efter 17 juni tar vi inte emot. Kommer det in senare blir man
ersättningsskyldig.
Ska ert barn spela vidare så behöver ni INTE meddela oss något. Ert barn
blir då automatisk registrerad till nästa termin. Meddela oss även om ert barn
vill spela mer.
Spela mera/uppflyttning till maxi
Det finns möjligheter att spela mer tennis. En lämplig mängd är 1-3
pass/veckan. Meddela ifall ert barn vill spelar mer till oss senast 17 juni. Några
barn är klara med midi-perioden och intar maxibollen. Vi meddelar er vilka
som gör det i höst efter 17 juni.
Schemat hösten och tränare
Höstterminen börjar måndagen den 20 augusti.
Schemat kommer ut senast 15 augusti och finns på vår hemsida. Gå gärna in
o kika! Miditennisen kommer att enbart ligga på vardagar till hösten.
Christopher är inte kvar hos oss i höst utan istället kommer antingen jag,
Magnus eller David Appelqvist (ny tränare hos oss i höst)att träna
midijuniorerna tillsammans med våra äldre hjälptränare. Dvs juniorerna
kommer att tränas under ledning av en vuxen och som är anställd i klubben.
All information kring verksamheten och allt som berör miditennisen finns på
vår hemsida www.jonkopingstennisklubb.se
Vid frågor och funderingar vänligen läs våra dokument. Återkom vid frågor.
Tack för denna termin! Nicolas/Magnus och samtliga tränare

