
 

Månadsbrev OKTOBER                     Jönköpings Tennisklubb

Ny månad och nya möjligheter. Vi lämnar 

september där UG/TG/JSM har tränat extra 

mycket fys på och utanför tennisbanan. För 

maxi, midi och mini grunderna i tennis med 

fokus på grundslag. Vuxengrupperna har 

tränat på olika saker vid varje träning.  

Nu kör vi så det rycker! 

 

Vi kickar igång vår tävlingsmånad med att åka 

till Örebro tillsammans. 21st juniorer från 

UG/TG/JSM kommer att åka iväg på denna 

tävling 5-7 oktober. Följ vår resa på vår 

instagramkonto, jonkopings_tennisklubb 

 

25-28 oktober planerar vi att åka till Sandared 

och spela en vintertourtävling med våra 

tävling och JSM-juniorer. En utbildningstävling 

där syftet är att möta tuffare motstånd, se hur 

de spelar matcher och känna på hur nästa nivå 

är. Det blir en kombinerad tävling och 

träningsresa med Nicolas och Thomas som 

ledare. Även vårt damlag kommer att ladda 

upp sin serie med denna tävling.  

 

Under oktobermånad kommer UG/TG/JSM 

fokusera extra på att spela matcher samt 

träna på matchsituationer.  

Mini/midi/maxi kommer att fortsätta som nu, 

dock kommer maxigrupperna fokusera mera 

på serven och även poängspel.  

Vuxengrupperna fortsätter som hittills, dvs 

tränar på olika saker vid varje träning.  

 

Under oktobermånad kan medlemmarna 

köpa 10 kort till reducerat pris.  

Vuxna: 1.500kr (alla tider) 

Juniorer: 1.000kr (alla tider) 

10-korten köpes enbart av Nicolas.  

Vänligen maila nicolas@rcsport.se. 

 

Utbildningsläger på Ready Play Akademin i Växjö. 

14 Juniorer på plats med Magnus Larsson.  

 

 

19 oktober åker vi till huvudstaden med våra 

grannklubbar och checkar in Stockholm 

Open.  

Heldag, avfärd 07:50 från A6 glaspyramiden. 

Hemma ca 00:30.  

Resa + biljett vuxen: 620kr 

Resa +  biljett ungdom: 470kr.  

 

Vi förlänger sista anmälningstiden så sista dag 

för anmälan är den 5 oktober och görs till 

nicolas@rcsport.se 

 

Inga träningar följande dagar i oktober 

19 oktober, enbart träning fram till 17:00.  

Därefter har vi teorigenomgång 17:00-18:00 

som avser alla juniorer i utvecklingsgrupperna 

och träningsgrupperna. Plats: klubbrummet 

Återspel 21 oktober 

Gäller dig junior som tränar på fredagarna. 

JSM/TG/UG/Träningsgrupperna, ni kommer 

och tränar 12:00-14:30.  

Ni får återspel då ni missade er träning pga 

JKPG Junior Open + kommande RC Open. 

Ytterligare ett återspel kommer i december 

för er.   

 

 

mailto:nicolas@rcsport.se


Tävlingsresultat september 2018  

Jönköping Junior Open 2018  

Gracjan Faligowski tredjeplats PS11 

 

Matchträningen startar igång och här kommer 

tiderna för denna månad. 

Oktober 

13 Matchträning JSM/TG 11:00-12:30  

14 Matchträning UG 16:30-18:30  

21 Matchträning UG 16:30-18:30  

21 Matchträning JSM/TG 18:30-20:30  

28 Matchträning Maxi 10:30-12:30  

28 Matchträning JSM/TG/UG  12:30-14:30 

  

100kr/pass och vi hoppas på att många 

juniorer tar chansen och tränar extra mycket 

på poängspel i oktober. Betalningen sker i 

receptionen efter passet.  

 

Midi och maxiutbytena med grannklubbarna 

startar denna månad och vi kommer att 

kontakta berörda spelares föräldrar när det är 

dags.  

 

Vuxendubbel 27 oktober 

Missa inte vuxendubbeln lördagen den 27 

oktober. En kostandsfri aktivitet för våra äldre 

medlemmar. 13:30-15:30 spelar ni olika 

matcher där Magnus håller i ställningarna.  

Ni mailar in senast 22 oktober till 

magnus@jonkopingstennisklubb.se 

 

 

 

 

 

 

Detta händer i oktober         

5-7/10 Bankeryds Indoor 9/13/18 klass 

5-7/10 Bosse Larsson Cup i Örebro 

Klubbresa 12/14/HS/DS (UG/TG/JSM) 

 

6/10 F15 Svenska Serien JTK-Pixbo 

7/10 P15 Svenska serien  JTK-Sandared 

11-14 Förbundet på RC 

 

12-14 Bankeryds Indoor 11/15 klass 

19 klubbresa STHLM-OPEN   

 

19-21 Wilson Camp på RC  

  

19 Teoripass för följande grupper:  

Utvecklingsgrupp och träningsgrupp (gäller 

alla juniorer som tränar i dessa grupper) 

Tid: 17:00-18:00. Plats: Klubbrummet 

 

21 Återspel för JSM/TG/UG/Träningsgrupp 

fredagsgrupperna 12:00-14:30 som missade 

sin träning pga JKPG Junior Open & RC OPEN 

 

27 Midiutbyte i Habo  

Berörda informeras, 14-16 

 

27 Maxiutbyte flickor med grannklubbar på 

RCBerörda informeras, 10:30-13:00 

 

27 Vuxendubbel (Kostnadsfritt) 13:30-15:30 

 

25-28 Sandared Vintertour  

(Damlaget och JSM/TG födda 03-00) 

 

Följ oss på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


