
Månadsbrev FEBRUARI              Jönköpings Tennisklubb 

RC Open 2017, diverse läger samt utbildningsläger i Växjö 

I januari arrangerade vi vår egen tävling RC 

Open 2017. Tävlingen bjöd på mycket bra 

tennis med många topprankade juniorer 

på besök. Många juniorer från klubben 

var med vilket alltid är positivt. Stort tack 

till samtliga föräldrar som hjälpte till under 

helgen, främst tävlingskommittén som 

under Magnus ledning gjorde det mycket 

bra. 

Vecka 7 (sportlovet) har vi träning som 

vanligt. Det innebär att samtliga juniorer 

och vuxna tränar enligt vårens schema. 

Fokus vecka 7 kommer att ligga på 

poängspel.  

 

Aktivitetskalendern för våren börjar ta 

form och kommer ut i veckan. Följ gärna 

den så ni vet vad som gäller.  

 

Under sportlovet kommer banorna att 

rengöras och det innebär att de juniorer 

som tränas av Nicolas på onsdagar och 

torsdagar kommer att ha ändrade 

träningstider den veckan.   

 

Onsdagsgrupperna med Nicolas 

15:30-16:30 tränar istället 8:30-9:30 

16:30-17:30 tränar istället 9:30-10:30 

17:30-19:30 tränar istället 10:30-11:30 

 

Torsdagsgrupperna med Nicolas 

15:30-16:30 tränar istället 12:30-13:30 

16:30-17:30 tränar istället 13:30-14:30 

17:30-18:30 tränar istället 14:30-15:30 

 

Johan Sjögren (nye verksamhetschefen för 

Tennissyd) besökte oss i månaden. Vi pratade 

klubbutveckling och mycket tennis. 

 

 

Under februari månad kommer alla 

grupper (ej min/midi) att fokusera extra 

mycket på serve och volley.  

 

Tävlingsresultat februari: 

Falköping Vinter Cup 

Lucas Löfdahl: Semifinal PS14 

  

RC Open 2017 

Carl Valfridsson: Semifinal PS16 

Nova Nykänen: Semifinal FS12 (A-klass) 

Noel Duveskog: Semifinal PS12 (A-klass) 

Elsa Jönsson: Segrare FS14 

Thomas Nykänen: Semifinal Herrklass 

 

Bravida Borås Open 2017 

Gabriela Dimitrov: Semifinal FS12 (A-klass) 



Samtliga juniorer som tävlar bör registrera 

sig på nytt. Detta gör ni på www.tennis.se, 

klicka på ”Tävlingar & seriespel”. Tidigare 

tävlingssidan www.tentour.se läggs ner 

och allt som berör tävlingar inom svensk 

tennis kommer att finnas på 

www.tennis.se 

 

Nytt för i år är medlemskap i Club RC.  

Medlemskapet kostar 1.500 kr/år.  

Medlemskap i Club RC ingår kostnadsfritt 

för alla som spelar två ggr per vecka eller 

mer i RC Sport & Jönköpings TK:s 

verksamhet. Deltagare i vuxengrupperna 

får Club RC kostnadsfritt.  

 

Att vara medlem i Club RC innebär bl a:  

- Fri parkering vid besök till RC.  

- Möjlighet att betala sin träningsavgift 

månadsvis per autogiro. 

- Billigare priser på racketsport, bowling, 

gym, lunch m.m. 

- Rabatt konferenspaket, hotell m.m. 

- Medlemsingång. 

- Kaffekort till specialpris. 

- Övriga specialerbjudanden. 

Ni tecknar detta i receptionen.  

Gör det idag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i februari: 

13-19/2: Träning som vanligt under 

sportlovet. Fokus på poängspel, speciellt 

serve och volley.  

13-14: Dubbelläger på RC för TG & UG. 

Berörda spelare kontaktas av Nicolas.  

10-12 & 17-19/2: Bankeryds Open. 

 

25/2: Minitennisläger på RC.  

Berörda spelare kontaktas av Christopher.   

26/2: Utbyte för maxiflickor födda 06-09, 

RC Arena. Berörda spelare kontaktas av 

Nicolas.  

Individuella samtal under hela februari för 

TG och UG (Tävling). 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 

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

