
 

Månadsbrev Oktober                    Jönköpings Tennisklubb 

Spelarsamtal samt STHLM-Open och RC Open 2017 

Vi tackar alla funktionärer som på något 

sätt hjälpt till under ITF-veckan. Vi gör 

något som “storklubbar” arrangerar. Vi är 

ingen storklubb, men tillsammans så gör vi 

det (Fem ITF-tävlingar, en ATP challenger 

och en Davis Cup). Fantastiskt! Klubben 

har fått in en summa då vi har varit värdar. 

Styrelsen återkommer med hur vi 

använder pengarna.   

 

Under oktobermånad kan medlemmarna 

köpa 10 kort till reducerat pris.  

Vuxna: Halva priset enligt lista  

(se www.rcsport.se) 

Juniorer: 1.000kr  

10-korten köpes enbart av Nicolas.  

Vänligen maila nicolas@rcsport.se. 

 

Dags för spelarsamtal för 

tävlingsjuniorerna och utveckling-tävling. 

Nicolas och Magnus kontaktar er.  

 

 
RC Hotel Open 2017, ITF 250.000 spelades på 

RC 22-30 september. Tack alla medlemmar 

som engagerade sig och gjorde detta möjligt.  

 

RC Open 2017, en nationell tävling spelas 

hos oss. Halva priset för klubbens juniorer, 

glöm inte att anmäla er.  

 

27-29 oktober, 12/16 klass 

3-5 november, 14/herr/dam 

 

Ingen träning för juniorerna som tränar på 

fredagarna 27 oktober och 3 november. Ni 

tränar istället 14 oktober samt 11 

november. Tiderna finner ni på 

aktivitetskalendern, sista bladet.  

 

20 oktober gör vi en klubbaktivitet 

tillsammans med grannklubbarna. Vi 

beger oss till STHLM-Open och tittar på 

kvartsfinalerna. Några platser kvar, 

vänligen maila in till Nicolas snarast 

möjligt.  

 

21-22 oktober åker vi till Karlskrona för 

ett utbyte. 6st juniorer från 

Tävlingsgruppen och 6st från UG-tävling. 

Mer information skickas till berörda.  

 

13-15 oktober har vi tävlingsläger för UG-

tävling juniorerna födda 05 och yngre. Vi 

får nämligen besök från norska spelare 

som kommer till oss och spelar Bankeryds 

Open. Mer information skickas till 

berörda.  

 

mailto:nicolas@rcsport.se


Tävlingsresultat september: 

ITF 150.000D Hammamet, Tunisien.  

Adna Sofradzija tar WTA poäng i singel och 

dubbel. Har numera WTA-ranking i dubbel.  

Tabergsdalens Bravida Open 2017 

Gabriela Dimitrov segrare FS12A 

Alfred Viking segrare PS12B  

Elsa Jönsson semifinal FS14 

 

Under oktobermånad kommer alla grupper  

(ej mini/midi) att fokusera extra mycket på 

poängspel och matcher. 

 

 

Matchträningen för Maxi, UG-tävling samt 

Tävlingsjuniorerna har startat igång. Vi 

hoppas på fler deltagare vid tillfällena.  

En bra möjlighet för juniorerna att just träna 

på att spela matcher.  

Följande tillfällen är det matchträning  

i oktober: 

UG-tävling & tävlingsgrupp:  

21 oktober, 11:30-13:30 

Maxi: 22 oktober, 14:30-16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i oktober: 

6-15 Bankeryds Indoor 2017 

 

 

13-15 oktober – utbyte med norskklubb 

på RC. Inbjudan skickas ut till UG-tävling 

födda 05-06.   

 

20 oktober Klubbresa STHLM-OPEN 

Fåtal platser kvar.   

    

21-22 oktober Utbyte med Karlskrona 

Inbjudan skickas ut, max 6st UG, 6st TG                            

 

27-29 oktober RC Open 2017  

Nationell tävling, klasserna 12/16 spelas 

(Ingen träning för fredagsgrupperna, se 

återspel)                

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


