
 

Månadsbrev AUGUSTI                    Jönköpings Tennisklubb

Vi hälsar våra tidigare medlemmar samt nya 

medlemmar extra varmt välkomna till 

Jönköpings Tennisklubb. Vi har ett stort tryck i 

samtliga träningsgrupper vilket är positivt.  

Ni medlemmar som har sökt medlemskap hos 

oss och inte finns med i höstens 

träningsschema ligger på kö.  

Dyker platser upp kontaktar vi er.  

 

Träningsterminen för hösten startar 

måndagen den 20 augusti. 

Vi börjar terminen med spel utomhus 

veckorna 34-35. Vid dåligt väder spelar vi 

inomhus.  Höstterminen består av 22 

träningsveckor.   

 

Schemat (första utkast) ligger uppe på vår 

hemsida (www.jonkopingstennisklubb.se). 

Vänligen notera din nya träningstid.  

Vi kommer att testa schemat vecka 34 och 

vecka 35 innan vi gör några ändringar. 

För juniorerna i JSM/TG/UG så behöver vi era 

skolscheman.  

 

All information om verksamheten finns på 

klubbens hemsida. Vi har även ett 

instagramkonto. Ni hittar också viktig 

information i hallens informationstavlor. 

Du som medlem ansvarar över att ta del av 

informationen.  

Vid funderingar kontakta oss, helst via mail: 

Magnus: magnus@jonkopingstennisklubb.se 

Nicolas: nicolas@rcsport.se 

 

I början av september kommer vi att ha en 

kickoff för alla våra medlemmar. En dag där vi 

går igenom våren och planerar hösten 

tillsammans. Kallelse till detta kommer ut 

inom kort.  

 

 

Det har öppnats två padelbanor här på RC.  

Våra medlemmar hade då chansen att prova 

på padel utan kostnad 17-19 augusti. Har du 

inte provat padel så på och gör det.  

 

 

Juniorerna från JTK och Taberg som spelade JSM i 

sommar som spelades i Norrköping. 

 

Glöm inte att Medlemskap i Club RC ingår 

kostnadsfritt (värde 1500kr) för alla som 

spelar två ggr per vecka eller mer i RC Sport & 

Jönköpings TK:s verksamhet. Deltagare i 

vuxengrupperna får Club RC kostnadsfritt.  

 

Att vara medlem i Club RC innebär bl a:  

- Fri parkering vid besök till RC.  

- Möjlighet att betala sin träningsavgift 

månadsvis per autogiro. 

- Billigare priser på racketsport, bowling, gym, 

lunch m.m. 

- Rabatt konferenspaket, hotell m.m. 

- Medlemsingång. 

- Kaffekort till specialpris. 

- Övriga specialerbjudanden. 

Ni tecknar detta i receptionen.  

Gör det idag!  

 

Varmt välkomna! 

Jönköpings Tennisklubb 

http://www.jonkopingstennisklubb.se/

