
Månadsbrev OKTOBER              Jönköpings Tennisklubb 

En bra månad bakom oss. Nu kör vi!

Vi vill börja med att tacka samtliga 

föräldrar som hjälpte till under Pirres 

Pokal. En lyckad tävling där vi hade de 

bästa juniorer i Sverige födda 02 på besök.  

Vi inleder oktober månad med vår 

juniortävling RC Hotel Open som ständigt 

växer i antal deltagare. Flertalet deltagare 

är från klubben vilket är positivt och 

inspirerande. Tävlingen spelas 7-9 och  

14-16 oktober. Kom och heja fram våra 

duktiga juniorer till seger! 

21 oktober åker 28 tennisälskande 

medlemmar till huvudstaden och besöker 

då If Stockholm Open. Vi åker tillsammans 

med grannklubbarna.  

Landets bästa juniorer på plats i Pirres Pokal 

som spelades hos oss.  

En maxitävling arrangeras hos oss den 23 

oktober. Vi rekommenderar samtliga 

juniorer som spelar maxi-tennis att 

anmäla sig. Barnen får spela många 

matcher och lär sig att tävla. Samling 

13:00. Vi spelar matcher 13:30-15:30.  

Sista anmälningsdagen är 15 oktober. 

Anmälan gör ni till nicolas@rcsport.se 

 

Under oktober månad kommer alla 

grupper (ej mini) att fokusera extra 

mycket på Grundslagen 

(backhand/forehand). Viktiga inslag i 

deras tennis och vi hoppas på en bra 

utveckling.  

 

Tävlingsresultat september 

Nordlanders Cup i Mariestad 

Elsa Jönsson: Vinst FS 15 

Noel Duveskog: Semifinal PS 10 

Tabergsdalens Bravida Cup 

Clara Svensson: Finalist FS 12 (C-klass) 

Gabriela Dimitrov: Finalist FS 12 (B-klass) 

Nedas Dirgelas: Semifinal PS 12 (B-klass) 

Petter Claesson: Segrare PS 12 (A-klass) 

Ella Strahl: Segrare FS 12 (A-klass) 

Uttagna spelare till utbildningsläger  

HT-2016 för Tennisyd i Ready Play 

Akademin.  

Dinah Jidah (Född 06) 

Ester Zar (Född 06) 

Alfred Viking (Född 06) 

Noel Duveskog (Född 06) 

Stina Hansson (Född 05) 

Ella Strahl (Född 04) 

Petter Claesson (Född 04) 

 

 



Diverse aktiviteter samt ändringar i 

träningsschemat:  

Ingen tennisträning fredagarna 7 & 14 

oktober. Gäller samtliga grupper som 

tränar 15:30-19:30. Återspel för dessa 

fredagar finns i aktivitetskalendern. Se 

nedan.  

31 okt (tider och grupper enligt fredagen) 

6 november enligt fredagens grupper, 

notera ny tid (se nedan) 

Gruppen som tränar 15:30-16:30 spelar 

13:30-14:30.  

Gruppen som tränar 16:30-17:30 spelar 

14:30-15:30.  

Gruppen som tränar 17:30-18:30 spelar 

15:30-16:30.  

Gruppen som tränar 18:30-19:30 spelar 

16:30-17:30 

Ändrade träningstider 8 & 15 oktober 

Lördagarna 8 och 15 oktober kommer 

samtliga träningsgrupper att träna en 

timma tidigare, dvs: 

9:30-10:30 (Första minitennisgruppen) 

tränar 8:30-9:30. 

10:30-11:30 (Andra minitennisgruppen) 

tränar 9:30-10:30.  

UG gruppen (som vanligtvis tränar 11:30-

12:30) tränar 10:30-11:30 

Midigruppen tränar 11:30-12:30 

Midigrupperna/maxigrupperna som tränar 

fredagar och lördagar född 04-09 kommer 

att ha multiskillzträning samt teoriträff 

om hur man spelar matcher, står på banan 

m.m. Multiskills och teoriträffen äger rum 

fredagen den 28 oktober 17:00-19:00.  

Läs mer om multiskillz här: 

www.multiskillz.com/EN/  

Fredagsgruppen som tränar 28 oktober  

17:30-18:30 tränar istället lördag 29 

oktober, 11:30-12:30 

Ändrade tider Minitennis 29 oktober 

9:30-10:30 gruppen tränar 11:30-12:30 

10:30-11:30 gruppen tränar 12:30-13:30 

Juniorligans matcher 30 oktober 

Juniorligans matcher på söndagen den 30 

oktober (8:30-11:30) spelas senare, istället 

12:30-15:30.  

 

 

Detta händer i oktober: 

- RC Hotel Open (7-9/14-16 oktober) 

- MaxiTour I Bankeryd (Födda 04-07) 

 

- If STHLM Open (21 oktober) 

- Maxitour på RC (23 oktober 

 

- Bankeryd Indoor juniortävling (Sista dag 

för anmälan 17 oktober) 

-Wettersprinten Juniortävling (Sista 

anmälningsdag 28 oktober) 

Vecka 44 (höstlov) ägnas åt återspel. 

Ingen ordinarieträning under denna vecka.  

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


