
 

Månadsbrev MAJ                     Jönköpings Tennisklubb 

Grussäsongen startar med grusläger och tävlingar

Vi avslutar inomhussäsongen och inleder 

nya månaden med stålande väder och spel 

på våra grusbanor. Härligt!  

Vi sammanfattar april månad som en 

händelserik månad med två grymma 

föreläsare som besökte oss, ett midiläger, 

en maxitävling samt en kostnadsfri 

vuxenaktivitet. Avslutningsvist ett 

grusläger på hemmaplan för utveckling 

och tävlingsjuniorerna. Vamos!  

 

Grussäsongen startar 2 maj  

(1 maj röd dag, ingen träning) vilket 

innebär spel ute på gruset. Vi försöker 

spela så mycket som möjligt ute, men vid 

mycket regn så spelar vi inomhus. Tag 

därför med kläder och skor för inne och 

ute tennis. Mer info om grussäsongen 

finner du på hemsidan.  

 

Snart är vårsäsongen slut. 

Minitennisjuniorerna och de medlemmar 

som har anmält sig att spela 18st 

speltillfällen (mail till Nicolas senast 30 

april) spelar fram till 21 maj.  

(9 januari tom 21 maj) 

 

Resterande medlemmar spelar 22st 

speltillfällen och spelar fram till 18 juni.  

(9 januari tom 18 juni).  

 

Under maj månad kommer alla grupper 

(ej mini/midi) att fokusera extra mycket på 

forehand och backhand (längd, precision, 

tyngd). Även teknik.  

 

 

Två av våra föreläsare som besökte oss i april. 

En idrottsmassör och en löpkung.  

Inspiration och utbildning för våra 

medlemmar. 

Temapass 5 maj 

Multiskillz & Teori för Midi/Maxispelarna 

och de juniorer som tränar på fredagar. 

Fredagen den 5 maj är det dags för 

juniorerna i midi och maxigrupperna att 

köra ett teori & multiskillzpass, 17:30-

19:30. Det gäller även samtliga juniorer 

tränar på fredagar   

Samling i klubbrummet 17:30.  

Notera ingen vanlig tennisträning för 

juniorerna som vanligtvis tränar  

17:30-19:30 (5 maj). 



Tävlingsresultat april: 

RM i Växjö 2017 

Elsa Jönsson: Semi FS14                                        

Milton Gunnarsson: Semi PS14                  

Nova Nykänen: Semi FS12 (A-Klass) 

Nova Nykänen/Stina Hansson: Final FD12 

Milton Gunnarsson/Lucas Löfdahl: Final PD14 

Munka Indoor Open 2017 

Nedas Dirgelas: Final PS13 (B-klass) 

Sandereds vårturnering 2017  

Elsa Jönsson: Segrare FS14 

 

Sommarperioden 2017 närmar sig med 

stormsteg. Det innebär att juniorer och 

vuxna som är medlemmar i klubben har 

möjlighet att träna under sommaren.  

(V.25-33, ej 28-29). Totalt sju veckors 

tränarledd träning på våra utomhusbanor. 

Ett ypperligt tillfälle för dig att utveckla din 

tennis med klubbens tränare för ett 

reducerat pris. Mer information om 

sommarperioden finner ni i bifogad fil. 

 

Är ni intresserad behöver vi svar senast  

1 juni till magnus@jonkopingstennisklubb  

och nicolas@rcsport.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i maj: 

1. Första maj. Ingen träning för samtliga 

träningsgrupper.  

2. Grussäsongen startar. 

Vi spelar ute på gruset. Vid regn inomhus. 

Mer information finns på hemsidan, se 

”grussäsong” 

 

5. Temapass: Multiskillz samt teori för midi 

& Maxispelarna. Samtliga välkomna 

17:30-19:30. Vi är inomhus.  

Gäller även de juniorer som tränar 16:30-

18:30 denna dag.  

11. NG tävling i Taberg, zon kval 

12. Minitennistävling i Bankeryd. 

14. Minitennistävling i Jönköping. 

Anmälan gör ni till 

christopher@jonkopingstennisklubb.se                     

20. Utbyte för Midispelarna med 

BTK/Taberg i Bankeryd. Berörda blir 

informerade av Christopher.  

21. Sista träningsdagen för minispelarna 

samt de medlemmar som har valt att 

träna 18 tillfällen.                       

20-21 Grusläger i Båstad för UG/TG 

24-28. Bravida Open i Taberg (Tävling) 

 

27. Juniorligan slutspel Masters 

(Berörda har fått inbjudan) 

Glöm ej i juni: 

-NG slutspelet hos oss 3-6 juni 

(Vi behöver hjälp med funktionärer) 

-Klubbmästerskapet 10 juni 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 

mailto:christopher@jonkopingstennisklubb.se

