
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING 

Vid södra änden av Vättern 

hittar du en av Sveriges äldsta städer –  Jönköping. 

Mångfald, entreprenörskap 

och kärlek till idrott utmärker vår härliga stad. 

Välkommen hit! 

Regionsfinal

Elite Hotels 

Next  Generat ion 

Cup 2019 

 
 

 
 

 

RC Sport, Mässvägen 6, 554 54 Jönköping  

                                                                                                036-16 22 90   www.racketcentrum.se 

 
 

 



Regionsfinal Elite Hotels Next Generation Cup 2019 
 
 

Klasser 
PS 11 (spelas 6-8 juni) 
PS 13 (spelas 6-8 juni) 
PS 15 (spelas 7-8 juni) 
 
FS 11 (spelas 6-8 juni) 
FS 13 (spelas 6-8 juni) 
FS 15 (spelas 7-8 juni) 
 
OBS semifinal/final samt matcher om 3:e, 4:e 
plats spelas gemensamt den 8 juni.  
 
Matchform Play4More 
Matcherna spelas i bäst av fem korta set  
(till 4 game) med tiebreak vid 3-3.  
 
No Ad – mottagaren väljer servruta.  
 
No Let Rule – dvs. spelet går vidare vid 
nätserve.  

 
 
Kvalificering till Sverigefinalen 
Spelarna som placerar sig 1: a, 2: a eller 3: a i  
respektive klass kvalificerar sig för vidare spel 
i Sverigefinalen och kommer där ingå i Tennis 
Syds trupp. Sverigefinalen spelas i Båstad 
23/6–27/6–2018. 
 
Inbollning 
Möjlighet till inbollning ges dagligen innan 
matchstart. Inbollningstid anmäler du i 
receptionen. Notera 4 spelare per bana  
spel 25 min, 5 min banvård. 

 
 

Schema 6-8 juni 
 

Torsdag 6 juni 
07:00-10:00 möjlighet till inbollning 
 
10:30-ca19:30 klasserna PS/FS 11 & 13 spelas 
 
 
 

Fredag 7 juni 
06:30-07:30 möjlighet till inbollning 
 
08:00-ca 19:00 klasserna PS/FS 11,13,15 
spelas 
 
 
Familjekväll på RC Grill 17:00-21:00 
Den befintliga barnmenyn inkl  
läsk och glass à 89kr. 
 
För vuxna Nachos m dipp till förrätt,  
väljer sedan på Fish n Chips eller Caesarsalld 
m. kyckling eller Pasta m. vitlök och chili 149 kr. 
 
 

 
Lördag 8 juni 

06:30-07:30 möjlighet till inbollning 
 
08:30-ca 16:00 semifinal/final samt spel om 
3:e & 4:e plats spelas i samtliga klasser. 
 
12:00-14:00 Traditionella Grillpartyt där det 
bjuds på hamburgare till samtliga gratis. 
 
 
 

RC Shop & RC Grill 
I anslutning till tävlingen kommer man samtliga 
dagar ha möjlighet till att besöka shopen och 
även lämna in dina rack för strängning. Shopen 
håller öppet mellan 15-21 och har speciella 
erbjudanden dessa dagar 
 
Ni har också möjligheten att äta på  
RC Grill och ta del av deras breda utbud på god 
mat och mellanmål under alla tävlingsdagarna. 
 
Idrottsmassage för spelarna 
Det finns möjligheter till massage för spelarna. 
Ni ringer då Ingmar Apell på 0709934893 och 
bokar er tid. Han kan vara på plats 30 minuter 
efter bokad tid på RC.  
 
Prislista (All betalning sker direkt till Massören) 
15 min 350kr, 30 min 450kr, 45 min 550kr 
 
En härlig och givande utbildningshelg i 
Jönköping  
Jönköpingshelgen innefattar förutom  
Elite Hotels Next Generation Cup många  
andra aktiviteter, framförallt för klubbarnas 
tränare.  

På fredagen och lördagen inleds helgen  
med två tränarkursen. Tennisens Plattform  
samt Tränarkurs 1. Med andra ord det  
kommer att vara fullt på anläggningen. 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse hos  
oss i Jönköping och på Racketcentrum. 
Tennis Syd/Jönköpings Tennisklubb/  
RC Hotel Sport & Business. 


