
Månadsbrev JANUARI              Jönköpings Tennisklubb 

Terminsstart – en spännande vår väntar!

Först och främst vill vi välkomna alla 

gamla och nya medlemmar till en ny 

termin. Vi lämnar en grym höst med 

mycket som har varit positivt. Bra 

utveckling på våra juniorer, som har lett 

till att många har haft goda 

tävlingsresultat. Stort intresse för våra 

läger (samtliga fulla) och även interna 

tävlingar (KM/Juniorliga). Fler som vill 

utöka sin träning, färre som slutar och fler 

som upptäcker tennisen. Fantastiskt! 

Vi tackar för förtroendet och laddar nu för 

en spännande vår med bla 

lägerverksamhet, tävlingar och andra 

trevliga klubbaktiviteter.   

Vårterminen 2017 startar den 9 januari. 

Terminsstart innebär bland annat 

ändringar i schemat, planering för hela 

vårterminen samt en hel del kommande 

informationsmöten för föräldrar och 

juniorer. Vi har ett fullspäckat schema 

med nästintill fulla grupper i samtliga 

kategorier. Kul!  

I skrivande stund jobbar vi med vårens 

träningsschema och vi beräknar att göra 

ett första utkast 4 januari. Ni kommer att 

finna den på vår hemsida. 

(www.jonkopingstennisklubb.se).  

Vi kommer att testa schemat i två veckor 

innan vi gör några ändringar. Vi meddelar 

därefter eventuella ändringar till berörda 

 

Klubbkollektionen för 2017 finns till 

förfogande. Hoodisar, vindjackor, 

damlinnen, junior samt herr T-shirtar. 

Maila Nicolas ifall ni vill köpa något.  

Vi kommer att ha en kickoff för samtliga 

medlemmar fredagen den 6 januari på 

Racketcentrum (se inbjudan). Vi kommer 

att ha informationsmöten för 

juniorgrupperna och även ha en föreläsare 

på plats. Traditionsenligt väntar filmen om 

hösten 2016. Välkomna! 

 

Påminner om återspel för Dreamhack.  

Torsdagsgrupperna: 4 Januari  

(tider/grupper enligt höstens schema) 

Fredagsgrupperna: 5 Januari  

(tider/grupper enligt höstens schema) 

Lördagsgrupperna: 7 Januari  

(tider/grupper enligt höstens schema) 

Kombinerad Klubbmästerskap och 

julavslutning. Vi delade även pris för årets 

eldsjäl, fair play och utveckling. 

 

Under januari månad kommer alla 

grupper (ej mini) att fokusera extra 

mycket på Grundslagen. Med andra ord 

kommer vi att slå mycket 

forehand/backhand samt jobba tekniskt 

med dessa slag.  

http://www.jonkopingstennisklubb.se/


Tävlingsresultat januari 

Klubbmästerskap HT 2016 

Carl Valfridsson: Segrare herrklassen 

Robin Afram: Segrare PS 13-18 

Elsa Jönsson: Segrare FS 13-18 

Petter Claesson: Segrare PS 11-12 

Nova Nykänen: Segrare FS 11-12 

Isabell Jonsson: Segrare FS yngre  

Noel Duveskog: Segrare PS yngre 

Familjedubbel: Segrare Martin & Milton 

Gunnarsson 

  

Juniorligan HT 2016 

Nova Nykänen: Segrare äldre klassen 

Ester Zar: Segrare yngre klassen 

 

Utmärkelser 2016 

Årets Fair Play: Julian Donker 

Årets Eldsjäl: Nenus & Abraham Jidah 

Årets Utveckling: Elsa Jönsson 

 

Tomtecupen i Skövde 2016 

Noel Duveskog: Finalist PS10 

 

Varamon Cup i Motala 2016 

Ellie Björnfjord: Finalist FS13 

 

Handelsbanken Cup i Värnamo 2016 

Ida Strahl: Semifinal FS 13A 

 

Samtliga juniorer som tävlar eller avser 

tävla nationella tävlingar bör registrera sig 

på nytt. Detta gör ni på www.tennis.se och 

klicka på ”tävlingar & seriespel”. Tidigare 

tävlings sidan www.tentour.se läggs ner 

och allt som berör tävlingar inom svensk 

tennis kommer att finnas på 

www.tennis.se  

 

Detta händer i januari: 

2-3/1: UG &TG Läger. Mer info se vår 

instagramsida.  

4/1: Återspel för torsdagsgrupperna enligt 

höstens schema.  

 

5/1: Återspel för fredagsgrupperna enligt 

höstens schema.  

7/1: Återspel för lördagensgrupperna 

enligt höstens schema. 

  

6/1: Kick Off för samtliga medlemmar.  

(Mer info, se inbjudan) 

9/1: Terminsstart för samtliga 

träningsgrupper. Se vårens schema på 

hemsidan som kommer ut 4 januari.  

20-22/27-29/1: RC Hotel Open 

Vår egna nationella tävling. Mer 

information finns på vår hemsida under 

”tävling. OBS, sista dag för anmälan är 12 

januari.  

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 

http://www.tennis.se/
http://www.tentour.se/

