
 

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING
Vid södra änden av Vättern

 hittar du en av Sveriges äldsta städer – Jönköping. 
Mångfald, entreprenörskap  

och kärlek till idrott utmärker vår härliga stad. 
Välkommen hit!

RC Sport, Mässvägen 6, 554 54 Jönköping
036-16 22 90   www.racketcentrum.se

Jönköpings Tennisklubb och  

Rc Hotel Sports & Business önskar 

dig välkommen till regionsfinal i  

Next Generation Cup 2017.  

Vi hoppas på många spännande och 

roliga tennismatcher tillsammans. 

HOTELL
I mars 2016 invigdes det nya fyrstjärniga 

hotellet RC Hotel Sports & Business. Hotel-

let är officiellt hotell för regionsfinalen och 

är ett mycket bra boende alternativ för 

deltagarna, som då bor på anläggning-

en och har nära till såväl tennisen som 

restaurangen mm. Som tävlingsdeltagare, 

tränare eller förälder erbjuds du att under 

tävlingen boka rum till det rabatterade 

priset (gäller 2-5 juni) Basic rum 2 pers 

795 kr/natt, Standard dubbelrum/twin 2 

pers 895 kr/natt, Superior 2 pers 1095 kr/

natt , Familjerum 3 pers 1195 kr/natt och 

Business 2 pers 1795 kr/natt (extra säng 

200 kr för business, max 2 st) priserna 

är inkl. frukost. Vid bokning uppge kod 

NGC2017 och bokagärna via nätet www. 

rchotel.com eller via tfn, 036-16 22 90.

PARKERING
Föräldrar till deltagare i Next Generation 

Cup kan kostnadsfritt hämta ett parker- 

ingskort i receptionen.

REGIONSFINAL

NEXT
GENERATION

CUP 
2017

3-5 juni



KLASSER

1  PS 11 (spelas 3 juni)

2  PS 13  (spelas 3 juni)

3  PS 15  (spelas 4 juni)

4  FS 11  (spelas 3 juni)

5  FS 13  (spelas 3 juni)

6  FS 15  (spelas 4 juni)

OBS! semifinal/final samt matcher om 3:e, 4:e plats 

spelas gemensamt den 5 juni. 

MATCHFORM

Spelformen är tre sets matcher med avgörande 

matchtiebreak i ett eventuellt tredje set. I regions- 

finalen spelas alla klasser i cupform.

KVALIFICERING TILL SVERIGEFINALEN

Spelarna som placerar sig 1:a, 2:a eller 3:e plats i 

respektive klass kvalificerar sig för vidare spel i 

Sverigefinalen och kommer där ingå i Tennis Syds 

trupp. Sverigefinalen spelas i Båstad 26/6–30/6 

2017.

INBOLLNING

Möjlighet till inbollning ges dagligen innan match-

start. Anmälan till inbollning görs i receptionen. 

Notera 4 spelare per bana spel 25 min, 

5 min banvård. 

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledaren för Regionsfinalen av Next Genera-

tion Cup heter Magnus Hansson, (magnus.hans-

REGIONSFINAL

NEXT GENERATION CUP 2017
son @ tennissyd.se, 070-779 37 62) och han assisteras av 

Magnus Darud och Nicolas Leiva. Tävlingssekretariatet 

kommer att finnas vid utebanorna. Matchledare kommer 

att övervaka matcherna och målsättning är också att ha 

domare i alla matcher.

S C H EMA

LÖRDAG 3 JUNI

07.00 - 08.55  ................................... möjlighet till inbollning

09.30 - 18.00  ...................... klasserna PS/FS 11 & 13 spelas

18.30 - slut  ...................... Familjekväll och buffé på Rc Grill 
 ................................ (pris 129 kr för barn 199 kr för vuxen, 
 ........................ i detta ingår en bowlingserie för barnen).

SÖNDAG 4 JUNI

06.30 - 07.55  ................................... möjlighet till inbollning

08.00 - 16.00  ..............................klasserna PS/FS 15 spelas

16:00  ................................Traditionella grillpartyt (GRATIS)
 ................aktiviteter som tipspromenad, minitennis etc.

MÅNDAG 5 JUNI

07.00 - 08.25  ................................... möjlighet till inbollning

08.30 - ca 16.00  ...............................................semifinal/final 

samt spel om 3:e och 4:e plats spelas i samtliga klasser.

STRÄNGNING

I anslutning till tävlingen kommer man samtliga  

dagar ha möjlighet till strängning i shopen  

(pris 270 kr/standardsena)

RESTAURANG OCH CAFETERIA

Vår trevliga restaurangen med namnet RC Grill håller 

öppet under alla tävlingsdagarna och erbjuder allt 

deltagarna kan behöva i matväg. (helglunch 129 kr). 

FAMILJEKVÄLL – MISSA INTE DETTA !!

Lördagen den 3 juni är det Next Generation Cups  

familjekväll och RC grill dukar klockan 18.30 upp en 

härlig buffé. För barnen ingår en bowlingserie i  

priset och för föräldrarna och tränarna finns det  

möjlighet att njuta av en härlig kväll tillsammans.  

Priset för vuxna är 199 kr och för barn 129 kr.

GRILLPARTY – EN UPPSKATTAD TRADITION

Söndagen den 4 juni bjuds alla spelare, föräldrar och 

tränare på ett stort grillparty med hamburgare vid 

utomhusbanorna (start ca 16.00).

En härlig och givande utbildningshelg i Jönköping 

Jönköpingshelgen innefattar förutom Next Generation 

Cup många andra aktiviteter, framförallt för klubbar-

nas tränare. På fredagen och lördagen inleds helgen 

med Tränarkurs 2. På lördag och söndagen genom-

förs sedan två tränarkurser till, Tennisens Plattform, 

Tränarkurs 1. Med andra ord det kommer att vara fullt 

på anläggningen.

     Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse hos oss i 

Jönköping och på Racketcentrum.

Tennis Syd

Jönköpings Tennisklubb

Rc Hotel Sport & Business


