
Månadsbrev SEPTEMBER  Jönköpings Tennisklubb 

Terminsstart, klubbkollektion och Pirres Pokal

Vi kan börja med att presentera klubbens  

organisation för 2016. Nicolas Leiva som 

sportchef och Magnus Darud som 

huvudtränare. Vi har även ett nytt tillskott 

i form av Christopher Andersson som 

kommer att förstärka oss på tränarsidan. 

Christopher, 22 år, kommer närmast från 

Halmstad där han har studerat en treårig 

idrottsutbildning på högskolan. Hans 

huvudfokus blir mini- och miditennis. Vi 

hoppas Christopher kommer att trivas hos 

oss och utveckla klubben åt rätt håll. 

Sedan tidigare har vi Thomas Nykänen 

som kommer att förstärka oss på tävlingar 

och vi har våra ungdomstränare som tar 

hand om de yngsta juniorerna.  

 
Våra informationskanaler för hösten 

1.  www.jonkopingstennisklubb.se 

2. Anslagstavlan i hallen 

3. Instagram (jonkopings_tennisklubb) 

4. Månadsbrevet 

 

Vi har även en aktivitetskalender för hela 

terminen där ni kan se vad som händer 

utöver den ordinarie träningen. Har finner 

ni även de datum då träningen är inställd 

och när det är återspel. Läs också vår 

verksamhetsplan för 2016. Som medlem 

tar du eget ansvar att hålla dig informerad 

och det som står här i månadsbrevet är 

det som gäller.  

 

Augusti var en intensiv månad med 

schemaändringar, informationsmöten, 

läger, terminsplanering m.m. Vi har många 

som vill spela tennis och tyvärr får inte alla 

plats denna höst. Ni som inte har fått plats 

kommer att placeras i kö och vi hoppas att 

ni får plats till våren.  

 

Under september månad kommer alla 

grupperna (ej minitennis) att fokusera 

extra mycket på serven. 

 

Klubbkollektionen för 2016-2017 är klar 

för försäljning i shopen. Vindjacka, linnen 

och T-shirts. Vi har även köpt in nya rack 

till minitennisjuniorerna. Ta gärna en 

sväng förbi shopen och kolla in vårt utbud. 

Pirres Pokal drar igång hos oss 23-25 

september. Inställd träning på 

torsdagkvällen den 22 september kl 18:30-

21:30. 

All träning inställd 23-24 september. 

Återspel för detta blir 4, 3 och 6 november 

(se aktivitetskalendern: återspel). 

 

 
Kids day 19 augusti. Ca 40 juniorer på plats 

och provade tennis på Racketcentrum. 

 

http://www.jonkopingstennisklubb.se/


Nu finns det möjlighet för klubbens 

juniorer att äta mat i restaurangen i 

samband med deras träning. 40kr/mål, vid 

intresse maila till nicolas@rcsport.se. Ni 

anger vilken dag och tid ert barn tänker 

äta hela terminen. Sista datum för 

anmälan är 14 september.  

Frukosttennis har vi startat upp den här 

terminen, fredagar kl 7:30-8:30. Antingen 

kommer du varje fredag eller så kommer 

du när det passar dig (drop in). 130 

kr/träningstillfälle som du betalar i 

receptionen.  

Lunchtennis (drop in) har vi fredagar kl 

12:30-12:30. Det innebär att du kommer 

och spelar tennis när det passar dig. Vi 

startar upp detta 30 oktober. Kostnad per 

pass är 130 kr och du betalar detta i 

receptionen.  

 

Mental träning för de juniorer som tränar 

minst tre pass/vecka hos oss.  

Tisdagar: kl 17:30-18:30 (född 04-06) 

Tisdagar: kl 18:30-19:30 (födda 00-03) 

Passen hålls av Christopher i 

konferensrummet vid läktaren.  

Tävlingsresultat AUGUSTI 

RM Smålandsstenar  

Milton Gunnarsson: Vinst PS12 (B-klass) 

Ella Strahl: Vinst FD12 

Klubbmästare  VT-2016 

Stina Hansson: F10-11 

Alfred Viking: P10-11 

Elsa Jönsson: F12-13 

Petter Claesson: P12-13 

Petter Claesson: P14-16 

Damklass: Alice Adin 

Herrklass: Thomas Nykänen 

GD: Familjen Jönsson  

Under september har vi också individuella 

samtal för juniorerna i tävlingsgruppen, 

utveckling (tävling) och maxigruppen som 

spelar tre pass/vecka.  

Seriespelet startar upp under september 

månad. Berörda spelare till respektive lag 

kontaktas av laglederna.  

 

 

Detta händer i september: 

- 2-6: Infomöte TG/UG 

- 4: Juniorligan startar 

 

- 10: Utbyte UG med BTK på RC 

- 16-18: Maxiläger Wilson Camp 

- 17: Maxi-Tour i Taberg 

- 18: Midiläger i Bankeryd 

(berörda kontaktas av Christopher) 

- 22-25/30-2: Bravida Cup  

(juniortävling i Taberg) 

- 23-25: Pirres Pokal (tävling) 

Inställd träning denna månad: 

- 22: Grupper som tränar 18:30-21:30 

- 23: Samtliga grupper 11:30-19:30 

- 24: Samtliga grupper 9:30-13:30 

Återspel för dessa träningar får ni i 

november, se aktivitetskalendern 

”återspel”. 

 

Bästa tennishälsningar 

Nicolas, Magnus och Christopher 

 

 

mailto:nicolas@rcsport.se


 


