
 

Månadsbrev MARS                    Jönköpings Tennisklubb

Februari månad bjöd på mycket och hög 

intensiv träning under sportlovet. Vi blickar nu 

framåt för en händelserik mars. Vi tackar även 

samtliga föräldrar och juniorer som agerade 

funktionärer under tävlingen RC OPEN! 

 

Mentalträning JSM/TG 

7 mars här på RC kommer vi få besök av 

Henric Lilja (Idrottspsykolog). Juniorerna får en 

stund var att individuellt diskutera sina mål 

som vi tidigare jobbat med. Lista på vilken tid 

varje junior har sitt samtal meddelas de 

berörda juniorerna.  

 

 

MAXI och MIDI-TOUR träning 18 mars 

18 mars har våra midi och maxi juniorer 

möjligheten att träna inför tävlingen på 

hemmaplan. Christopher mailar samtliga 

berörda. Vi hoppas på många deltagare till 

träningen och tävlingen.  

 

Maxi-tour i Bankeryd 18 mars mellan 10:00-

13:00. Anmälan gör ni själva på 

www.tennis.se, se tävlingar.  

 

Midi-tour i Taberg 18 mars mellan 11-14:00.  

Anmälan gör ni själva på www.tennis.se, se 

tävlingar. 

 

 

Det är dags för årsmöte torsdagen den  

15 mars, 18:30 på RC (i någon av salarna).  

Vi kommer även utse årets vinnare av 

Atterströms minnesfond. Välkomna alla 

medlemmar. 

 

Inför årsmötet vill valberedningen ha tips 

eller intresseanmälan på personer som vill 

engagera sig i styrelsen. Maila in till 

patrik@sigro.se, senast 12 mars.  

Under våren har vi träning i princip samtliga 

veckor. Inga träningar vid röda dagar är vad 

som gäller. Notera ingen träning följande 

datum: 30 mars, 1 och 2 april. Gäller alla 

träningsgrupper.  

18 februari arrangerade vi IF SO Maxi-tour.  

En tävling för de yngre juniorerna som får spela 

många matcher. Medalj till samtliga deltagare! 

 

JSM GÖTEBORG 

Snart är det dags för vår klubbresa till 

Göteborg som kommer pågå från 28 mars till 2 

april. Mer info kommer mailas ut till berörda.  

 

Oss tränare kontaktar ni bäst via mail och vi 

är svåra att få tag i telefon på eftermiddagarna 

då vi står på banan och tränar våra 

medlemmar. Vi är tillgängliga vardagar 12-15 

på telefon. Maila oss gärna så kontaktar vi er.  

 

Davis Cup, Sverige-Portugal 6 april 

Gemensam klubbresa tillsammans med 

grannklubbarna. 460kr för resa och biljett. Är 

du intresserad maila in till nicolas@rcsport.se 

senast 13 mars. Anmälan är bindande och vi 

hoppas på många juniorer och vuxna som tar 

chansen att tillbringa en dag i huvudstaden.  

http://www.tennis.se/
http://www.tennis.se/
mailto:patrik@sigro.se
mailto:nicolas@rcsport.se


Tävlingsresultat februari 2018  

Vetlanda Junior 0pen  

Alina Löfgren finalist FS14 

Milton Gunnarsson semi PS14 

Ida Strahl vinnare FS16 

Jakob Annvik vinnare PS14 

Nedas Dirgelas semi PS14 

Dinah Jidah vinnare FS12 

Alfred Viking semi PS12 

Bankeryds Open  

Ellie Björnfjord finalist FS14-B 

Ella Strahl semi FS14-A 

Petter Claesson semi PS14 

Elsa Jönsson semi FS16 

 

Borås Tennisveckan  

Elsa Jönsson semi FS16 

Peab Winter Cup i Falköping  

Gracjan Faligowski finalist PS10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i mars            

2-4 RC Open Juniortävling på RC 

14/Herr/dam 

2 Ingen träning för fredagsgrupperna pga 

RC Open Återspel 

3-9 Tabergsdalen Bravid Open 

10 Maxitouren i Taberg Maxtävling 

11 Matchträning för Maxispelare 14:30-

16:30 

11 Minitouren i Taberg Minitennistävling 

13 Sista dag att anmäla sig till Davis Cup 

resan 

 

15 Årsmöte 18:30 på RC 

 

17 Matchträning för JSM/TG/UG  

13.30 – 15.30 

18 Midi och Maxilträning inför Maxitouren 

med Christopher 

18 Maxitouren i Bankeryd Maxitävling 

18 Miditouren i Taberg Miditävling 

21-25 Tabergs Indoor Junior/herr/dam 

tävling i Taberg 

 

Utbyte inför JSM med grannklubbar i 

Taberg Berörda spelare informeras 

JSM resa med JSM-gruppen 28 mars –  

2 april. 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


