
Månadsbrev MARS               Jönköpings Tennisklubb 

Årsmöte, utbildningsläger och temapass

Februari månad bjöd på träning under 

sportlovet samt tre olika läger. Vi spänner 

nu bågen för en händelserik mars.   

Aktivitetskalendern för våren 2017 är 

klar. Notera en längre säsong med 22 

träningsveckor där vi tränar fram till 18 

juni. Följ gärna den så ni vet vad som 

händer i klubben. Ni hittar den på 

hemsidan.  

 

Dags för årsmöte den  

27 mars. Tiden 18:30 på RC. Vi kommer 

även utse årets vinnare av Atterströms 

minnesfond. Välkomna alla medlemmar. 

 

Vårt samarbete med Ready Play 

Akademin i Växjö är något vi kommer att 

göra under våren med två 

heldagsutbildningar. En möjlighet för våra 

juniorer att utbildas åt rätt håll och få 

inspiration. Magnus Larsson är med oss 

under träningspassen och ger juniorerna 

sina tips. Målgruppen är tävlingsgruppen 

och fylls inte platserna upp kommer 

lämpliga spelare i UG (Tävling) att få 

chansen.  

 

Temapassen är igång  

och måndagen den 13 mars får vi besök av 

Huskvarnas egna gladatior, 18:30-20:00. 

24 mars är det dags för juniorerna i midi 

och maxigrupperna att köra ett teori & 

multiskillzpass, 17:30-19:30.  

Notera ingen träning för juniorerna som 

vanligtvist tränar 17:30-19:30 (24 mars). 

Ingen kostnad för dessa två pass.  

 

 
Ett av våra läger i februari, dubbellägret. Vi 

anordnar läger som ett komplement till den 

ordinarie träningen.  

 

Under mars månad kommer alla 

grupperna (ej mini/midi) att fokusera 

extra mycket på fotarbete och 

tempoträning.  Viktiga inslag i tennisen 

och vi hoppas på en bra utveckling. 

 

Tävlingsresultat februari: 

Vetlanda Junior Cup 2017 

Noel Duveskog: Segrare PS12 (B-klass) 

Alfred Viking: Segrare PS12 (C-klass) 

  

Bankeryds Open 2017 

Dinah Jidah: Semifinal FS12 (C-klass)  

 

Hökensåsspelen i Tidaholm 2017 

Nedas Dirgelas: Final PS13 (A-klass) 

 

 

 



Tennissyd har under januari till mars 

anordnat sina utbildningsläger i Ready 

Play Akademin i Växjö. Följande juniorer 

har förbundet själva valt ut och varit på 

plats:  

 

Födda 04:  

Jacob Annvik, Petter Claesson, Nedas 

Dirgelas, Lucas Löfdahl och Ella Strahl. 

 

Födda 05: 

Nova Nykänen och Gabriela Dimitrov.  

 

Födda 06: 

Noel Duveskog, Alfred Viking, Ester Zar 

och Dinah Jidah.  

 

Födda 07: 

Meja Lundgren och Wilmer Bjällmark 

 

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 mars: 

3-5: Tävlingsresa till Karlskrona  

(Prolympia eleverna)  

4: Midiläger på RC  

 

11: Utbyte Maxi-Killar. Berörda 

informerade.    

13: Temapass med Huskvarnas egna 

gladiator. 18:30-20:00. Samtliga juniorer 

som spelar 2ggr/veckan eller mer är 

välkomna. 

17: Dagsläger i Ready Play för TG.  

Berörda spelare kontaktas av Nicolas.  

18: Maxiläger på RC 

Berörda spelare kontaktas av Christopher 

15-19: Tabergs Indoor (Nationell tävling) 

24: Temapass för samtliga 

midi/maxigrupper. 17:30-19:30.  

OBS, ingen ordinarie träning för 

midi/maxigrupperna under 17:30-19:30. 

25: If So Maxi Tour i Taberg 

26: IF So Maxi Tour I Bankeryd 

(Tävling för Maxi-spelarna)  

Individuella samtal under hela mars för TG 

och UG (Tävling). 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


