
 

Månadsbrev OKTOBER                     Jönköpings Tennisklubb

Ny månad och nya möjligheter. Vi lämnar 

september där UG/TG/JSM har tränat på sina 

grundslag, serve och volley. Vi har även haft 

mycket fys på och utanför tennisbanan.  

För maxi, midi och minigrupperna har vi tränat 

grunderna i tennis. Vuxengrupperna samt 

träningsgrupperna har tränat på olika saker 

vid varje träning. Nu kör vi så det rycker! 

 

Vi kickar igång vår tävlingsmånad för våra 

avancerade träningsgrupper UG/TG/JSM. Vi 

har gett ut ett förslag på tävlingar i höst.  

Seriespelen i syd och svenska serien startar 

igång nu. Lagledarna för respektive lag 

kontaktar spelarna och föräldrarna när det 

börjar att hetta till.  

 

Under oktobermånad kommer UG/TG/JSM 

fokusera extra på att spela poängspel i olika 

former som de har varit med och bestämt på 

spelarträffen vi hade i september.   

 

Mini/midi/maxi kommer att fortsätta som nu, 

dvs träna på grunderna i tennisen. Maxi-

tävling kommer att 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.  

OBS, Gäller enbart oktobermånad.  

 

Vuxna: 1.500kr (alla tider) 

Juniorer: 1.000kr (alla tider) 

10-korten köpes enbart av Nicolas.  

Ni beställer hos honom och sedan hämtar ni 

ut den och betalar i receptionen.  

Vänligen maila nicolas@rcsport.se. 

 
 

 

 
SO TOUR Maxi hos oss 28 september, där  

19 juniorer lärde sig att tävla och spelade flera 

matcher. Våra tävlingsjuniorer hjälpte till att döma.  

 

Det är mycket som händer i klubben. 

 Vill du hålla dig informerad och uppdaterad 

rekommenderar vi följande: 

-Läs våra månadsbrev 

-Ha koll på aktivitetskalendern för HT-19 

- Följ oss på instagram 

- Gå in på vår hemsida  

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Vid funderingar eller annat så når vi bäst via 

mailen, nicolas@rcsport.se eller 

magnus@jonkopingstennisklubb.se 

 

Vuxendubbel 12 oktober 

Vi arrangerar en vuxendubbel lördagen 12 

oktober inomhus på Racketcentrum. 

Dubbelparen sätts ihop av Magnus och man 

anmäler sig individuellt.  

Samling: kl. 11.15 på läktaren 

Tid: kl. 11.30 – 14.00 dubbelspel i poolform 

Ledare: Magnus Darud 

Välkommen med din anmälan till 

magnus@jonkopingstennisklubb.se  

senast 5 oktober. 

Vid anmälan får du en bekräftelse tillbaka och 

minsta deltagarantalet är 8 spelare för denna 

aktivitet. 
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Detta händer i oktober         

4-6 Bankeryds Indoor 9/13/18 klass 

 

11-13 Bankeryds Indoor 11/15 klass 

 

4-6 Handelsbanken Värnamo 11/15 klass 

  

6 Seriespelsdag för våra serielag  

7:30-12:30 4 banor/13:30-14:30 3 banor 

(Lagledaren anmäler till Nicolas) 

 

7 Specialerbjudande i Shopen samt nya 

klubbkläder säljs. Johan Olmarker från 

Tennisfashion på plats mellan 17:00-20:00 

 

11-13 Handelsbanken Värnamo 13/21 klass  

 

12 Vuxendubbel på RC, 11:15-14:00 

  

14 Funktionärsträff inför JKPG-Vakan 

(Mail kommer till berörda) 

 

17 Drop in för vuxna 20:30-22:00 

 

18 Klubbresa med grannklubbar till  

STHLM-OPEN (HELDAG)   

 

18-20 JKPG Vakan  

Dygnet runt tävling 12, 14, 16 klass  

Ingen träning för fredagsgrupperna,  

beror på lottning. Mer information kommer 

efter lottning till berörda 

 

19 Midiutbyte med grannklubbarna 

(Habo, 14-16, Berörda informeras, 3st) 

 

 

 

 

 

 

25 Matchträning på RC  

(JSM/TG/UG, 17:30-19:30) 

 

26 Matchläger för Maxi-spelare 

11:30-13:30 (Inbjudan kommer)  

26 Maxiutbyte Flickor med grannklubbarna 

(JTK, 13:30-16:30, Berörda informeras, 5st) 

 

27 KKS i Växjö 12 klass Klubbresa 

 

27 Seriespelsdag för våra serielag 

7:30-12:30 4 banor/13:30-14:30 3 banor 

(Lagledaren anmäler till Nicolas) 

 

Notera: 

Träning som vanligt under höstlovet vecka 44,  

dvs du tränar din vanliga dag och tid 

 

Följ oss på vår instagramkonto och hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

Varma tennishälsningar 

Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas 


