
 

Månadsbrev APRIL                    Jönköpings Tennisklubb

Mars bjöd på en hel del klubbaktiviteter, så 

som RC Open och en hel del SO Tour tävlingar 

för midi/maxi samt matchträning för de yngre 

och vuxna. Vi anordnade även en 

träning/tävlingsresa till Junior SM med JSM-

gruppen under påsk. Hela fem dagar i 

Göteborg där våra juniorer gjorde det 

suveränt. Vi lämnar en kylig mars och laddar 

nu inför våren.  

 

Grusläger för våra juniorer i april 

Två grusläger kommer att erbjudas i april. Den 

första är i Karlskrona (20-22 april) och den 

andra är i Kalmar (27-29 april). Nytt för årets 

grusläger är att vi kommer att träna och spela 

träningsmatcher med andra klubbar. Inbjudan 

kommer att finnas på hemsidan samt skickas 

ut till berörda i JSM/TG/UG.  

 

MAXI och MIDI-utbyten och tävling 

Christopher har kontaktat berörda spelade 

som får chansen att vara med dem utbyten vi 

har med grannklubbarna. Totalt ett 

maxitutbyte och två midiutbyte.  

 

Glöm inte att vi arrangerar en tävling för midi-

spelarna 22 april. Anmälan gör ni själva på 

www.tennis.se, se tävling. Mer information 

kommer ni att få av Christopher inom kort.  

 

På årsmötet den 15 mars tilldelades Ella 

Strahl Atterströms Minnesfond för bra 

inställning, fina prestationer och god 

kamratskap under 2017. 

 

Ny styrelse såg dagens ljus och vi välkomnar 

Annette Löfdahl som ny revisor. Martin 

Gunnarsson blev ny sekreterare och Nenus 

Jidah Revisor (suppleant). Även Peter Viking 

valdes in och är numera ledamot. Svante 

Almqvist lämnar sin post som sekreterare, 

likaså Menso Sofradzija som revisor.  

Vi närmar oss grussäsongen med stormsteg 

och vi avser att inta gruset 23 april (om vädret 

tillåter det). Det gäller alla grupper, dock inte 

minitennis och de grupper som spelar sent på 

kvällarna. Tag därför med kläder och skor för 

inne och utetennis. Chansa inte! Vid ändringar 

meddelar vi alltid på hemsidan.  

28 mars tom 2 april var vi med klubbens JSM-grupp 

i Göteborg och spelade junior SM.  

 

Vårstädning inför grussäsongen 

Vi välkomnar alla medlemmar, men speciellt 

juniorer och föräldrar till JSM-gruppen, 

Tävlingsgruppen, Utvecklingsgruppen och 

Maxi-tävling till klubbens första vårstädning. 

Söndagen den 15 april gör vi i ordning allt 

runtomkring våra utebanor, förråd, grill etc. 

Tiden är 10:00-13:00. Därefter grillar vi ihop 

om vädret tillåter.  

Ingen träning följande datum denna månad: 

30 april (Valborg) 

1 maj (Första maj) 

 

Föräldrautbildning 23 april 

Dags för vår andra föräldrautbildning.  

Som förälder har ni en stor påverkan på ert 

barns tennis. Alla föräldrar är välkomna.  

23 april, 18:30-19:30 i någon av salarna på RC.  

 

http://www.tennis.se/


Månadsbrevet skickas inte ut längre, utan 

finns på vår hemsida och anslagstavla i hallen. 

Vänligen hämta all information där.  

Vi har även instagram :)  

 

Tävlingsresultat februari 2018  

RC Open   

Jakob Annvik vinnare PS14 

Tim Nykänen finalist PS12-B 

Gracjan Faligowski segrare PS12-B 

Elsa Jönsson finalist FS16 

Ella Strahl semi FS14 

Lucas Löfdahl semi PS14 

Milton Gunnarsson semi PS14 

Hökensåsspelen  

Meja Lundgren 3:a i FS11 

 

Vimmerby Vårcup  

Noel Duveskog segrare PS12-A 

Landskapsmästerskapen i Växjö 

Noel Duveskog semi PS12 

Alfred Viking & Noel Duveskog finalist PD12 

Gabriela Dimitrov semi FS14 

Milton Gunnarsson semi PS14 

Ella Strahl & Elise Brodén finalist FD14 

Ella Strahl semi FS14 

Elsa Jönsson semi FS18 

 

Tabergsdalens Indoor 

Ella Strahl segrare DS 50-74p 

Jacob Annvik  segrare HS 50-74p 

Milton Gunnarssom semi HS 50-74p 

 

Åhus Indoor Open 

Lucas Löfdahl segrare PS14 

 

 

 

 

Detta händer i april            

14 Maxiutbyte killar 

Spelare kontaktas av Christopher 

14 Återspel för missade träningar pga RC 

OPEN fredagsgrupperna 12:30-14:30. 

Gäller ej JSM-GRUPPEN.  

15 Matchträning för Maxispelare 

14:30-16:30 på RC 

15 Vårstädning inför grussäsongen 

10:00-13:00 

20-22 Grusläger i Karlskrona 

Inbjudan finns på hemsidan 

21 Matchträning för JSM/TG/UG 

12:30-14:30 

22 SO Midi-tour tävling hos oss 

23 Föräldrautbildning 18:30-19:30 på RC. 

Missa inte detta 

23 Grussäsongen startar om vädret tillåter  

Tag med kläder och skor för ute och inne. 

28 Midiutbyte i Habo 

Spelare kontaktas av Cristopher 

 

27-29 Grusläger i Kalmar 

Inbjudan finns på hemsidan 

30 Ingen träning (Valborg) 

1 maj ingen träning (1 maj) 

5 maj är det planerat en vuxenaktivitet, 

för herrar och damer.  

Damdubbel 13:30-15:30 

Herrdubbel 15:30-17:30.  

Mer information kommer inom kort.   

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, Christopher 


