Månadsbrev DECEMBER
I november har vi haft en hel del aktiviteter,
bland annat seriespel, gjort tävlingsresor,
mid/maxiutbyte samt damlagets matcher i
division 1. Vi arrangerade även en nationell
tävling och vi tackar alla funktionärer som har
hjälp till under helgerna. Vi vill även tacka alla
som tog sig tiden och hjälpte oss med att lägga
ut och ta bort mattan när det var Dreamhack. Vi
går nu in i en ny månad där poängspel kommer
att stå i fokus för maxi-tävling, UG, TG och JSM.

Jönköpings Tennisklubb
Och välja vilken träningsgrupp man vill träna till
våren. Ni svarar genom att fylla i blanketten som
lämnas tillbaka till Magnus eller Nicolas senast
16 december. Ni som inte lämnar in blanketten i
tid får en träningsgrupp tilldelad av tränarna.
Ska du avsluta spela tennis eller önskar att spela
mera/mindre maila oss senast 16 december.
Ni mailar till nicolas@rcsport.se och
magnus@jonkopingstennisklubb.se

Damlagets hemmadrabbning 7-8 december
Solna, Kramfors och Lidingö gästar oss denna
helg i december. Kom och se på bra tennis på
hemmaplan samt heja fram vårt damlag!
7 december möter vi Solna, matchstart 13:30.
8 december möter vi Kramfors matchstart 10:30
Träningar i december och januari 2020
Träningarna håller på fram till 22 december.
Julledigt mellan 23 december – 5 januari.
7 januari startar vi upp igen enligt höstens
schema som håller på gram till 26 januari
Vårterminen 2020
27 januari startar vårterminen upp med nytt
schema och träningsgrupper som gäller för
våren 2020. Nya träningstiderna kommer upp på
hemsidan i mitten av januari.
Minitennis
Notera att minitennisterminen slutar söndagen
den 22 december och nya terminen för
minitennisgrupperna startar upp igen 2 februari.
Inför våren 2020
Det är dags att se över samtliga träningsgrupper
inför våren. Samtliga juniorer i Maxi, Maxitävling, UG, TG, och JSM ska göra ett aktivt val

21st juniorer som åkte med till Borås och
spelade XL Bygg Open. En lärorik och rolig helg!
Julavslutning
Tennisklubben har julavslutning lördagen den
14 december och på programmet har vi
familjedubbel i poolspel samt att vi kommer att
avluta med gemensam julfika. Samtliga
dubbelmatcher spelas preliminärt med ett
matchtiebreak beroende på hur många som
anmäler sig.
Program
Kl. 14:00 samling på läktaren
Kl. 14:15 dubbelstart
Kl. 16:30 – 18:00 Gemensam avslutning med fika
och prisutdelningar på bana 4.
Vid anmälan till familjedubbeln anger ni ert
efternamn till
magnus@jonkopingstennisklubb.se senast
onsdagen den 11 december.

Träning inför SALK-Open
20 december är det gemensam träning i Taberg
inför SALK. Vi återkommer med exakt tid.

Tävlingsresultat november 2019

Återspel för missade träningar i höst
3 januari lunchtennis 11:30-12:30

KKS Cupen i Växjö
Ella Strahl segrare FS16
Lucas Löfdahl vinner PS16
Petter Claesson finalist PS16
Marcus Lundberg semifinalist PS16
Gabriela Dimitrov segare FS14
Meja Lundgren finalist FS12A
Kajsa Claesson semifinalist FS12A

3 januari fredagsgruppen i Maxi som tränar
16:30-17:30 har återspel 11:30-13:30
3 januari fredagsgruppen i TG & UG
som tränar 15:30-16:30, har återspel 9:30-11:30
3 januari onsdagsgruppen som tränar
18:30-19:30 har återspel 11:30-12:30
3 januari onsdagsgruppen vux som tränar
19:30-20:30 har återspel 16:30-17:30
3 januari torsdagsgruppen vux som tränar
19:30-20:30 har återspel 16:30-17:30
3 januari onsdagsgruppen vux som tränar
18:30-19:30 har återspel 17:30-18:30
3 januari torsdagsgruppen vux som tränar 18:3019:30 har återspel 17:30-18:30

RC Open 2019
Gabriela Dimitrov segrare FS14
Lisa Svensson semifinalist FS12

Smålandsstenar Indoor Open
Meja Lundgren semifinalist FS12
Wettersprinten i Habo
Meja Lundgren 2:a i FS13A
XL Bygg Open i Borås
Gabriela Dimitrov finalist FS14
Ellie Björnfjord semifinalist FS14
Samuel Karlsson segrare PS12C
Axel Jacobsson 2:a plats i PS12C
GTK-spelen
Meja Lundgren segrare FS12

Detta händer i december
1 Dreamhack
Ingen träning
2 Ta bort mattan Dreamhack
6 Matchträning 17:30-19:30
7 Damlaget hemmarrangör
Jönköping-Solna start 13:30
8 Damlaget hemmarrangör
Jönköping-Kramfors start 10:30
12 Drop in för vuxna 20:30-22:00
14 Matchläger för Maxi-spelare
11:30-13:30
14 Julavslutning för alla medlemmar
16 sista dag att lämna in om val av
träningsgrupp inför våren.
Även sista dag att meddela ifall man avser
att utöka/minska eller avsluta sitt
medlemskap.
22 Sista träningsdagen
22 Minitennis gör sin sista träningsdag för
hösten och startar igen 2 februari
20 Inför Salk i Taberg (JTK/BTK/TATK)
22 terminens sista träningsdag
Notera följande:
Träningarna håller på fram till 22 december.
Julledigt mellan 23 december – 5 januari.
7 januari startar vi upp igen enligt höstens
schema som håller på gram till 26 januari.
27 januari startar vårterminen upp med nytt
schema och träningsgrupper som gäller för
våren 2020.
Med vänliga hälsningar
Nicolas, Magnus, David, Adna, Thomas

