Månadsbrev AUGUSTI
Tack för denna vårtermin!
Vi avslutar vår sista träningsmånad för våren.
28 juni är vår sista träningsdag för säsongen
och därefter har vi uppehåll tom 17 augusti då
höstterminen drar igång med allt vad det
innebär. Tack alla medlemmar för en fin
termin!
Träningsgrupper inför hösten
Höstens schema kommer ut i augusti,
närmare bestämt vecka 33 och kommer att
finnas på vår hemsida
www.jonkopingstennisklubb.se.
Terminsinformation för våra träningsgrupper
finner du också på vår hemsida, på startsidan.
Höstterminen startar igång måndagen den
17 augusti. Vi beräknar att lägga ut höstens
schema på hemsidan vecka 33. Är det några
oklarheten när schemat har kommit ut
vänligen maila nicolas@rcsport.se
Prova på tennis och försäsongsläger i augusti
Vi kommer att ha en hel del prova på tennis
för nya medlemmar, juniorer och vuxna i
augusti. Vi kommer även att erbjuda våra
medlemmar olika läger som är förberedande
inför hösten. Inbjudan kommer att mailas ut
samt finnas på vår hemsida.
Tränarsidan till hösten
Inför hösten sker en del förändringar vad
gäller våra tränare. Huvudtränare för våra
juniorer är Rikard Allgurin och Nicolas Leiva.
Magnus kommer från terminsstarten att även
vara tränare i grannklubben Bankeryds
Tennisklubb. För vuxentennis har vi nöjet att
välkomna Ulf Hansson som ny tränare. Vi
välkomnar även Ali Chaudry som tränare då
han kommer att hjälpa oss under hösten. Mer
information om våra tränare, upplägg och
mycket kommer att ges vid kick-offen den

Jönköpings Tennisklubb
23:e augusti. Anmälan görs till detta senast 17
augusti till nicolas@rcsport.se. Missa inte
detta och separat inbjudan kommer inom
kort.
Ordförande har ordet
I tidigare utskick från Nicolas (5:e juni) kunde
ni läsa om vår vision att erbjuda möjligheten
för våra juniorer och spelare att utvecklas från
nybörjare till elitspelare. Från 1:a augusti har
vi förmånen att välkomna Rikard Allgurin till
RC och Jönköpings Tennisklubb. Som klubb
kommer vi bygga vidare på vår breda
verksamhet och klubbkänsla och stärka den
med en elitmeriterad tränare som kan lyfta
våra spelare till en ny högre nivå. I styrelsen
har vi målmedvetet arbetat mot denna vision
och det känns väldigt spännande inför hösten.
Boka in JTK’s kick-off söndagen den 23 augusti
där vi berättar mer och det ges möjlighet för
frågor.
Tävlingen Handelsbanken Open var en succé,
både i antalet spelare och sättet vi
genomförande den på. Vår nya klubbstuga
blev pricken över i’et med försäljning av korv,
kaffe och glass på den solgassande
altanen. Stort tack till alla föräldrar och
ungdomar som hjälpte till.
Martin Gunnarsson
Ordförande
Informationsträff inför hösten
Vi bjuder in föräldrar och juniorer till en
informationsträff inför hösten där vi
presenterar klubbens tankar och visioner.
Informationen är främst riktad åt JSM & TG
spelarna.
Datum: 10 augusti
Tid: 18:00-19:00 för föräldrar
19:00-20:00 för föräldrar och juniorer
Plats: Racketcentrum, någon av salarna

Detta händer i augusti
3-7 & 10-12 Prova på tennis för nya
medlemmar (juniorer) Se inbjudan på
hemsidan
3-5 Försäsongsläger Midiläger 9-11
3-7 Försäsongsläger Maxi 15-17
3-7 Försäsongsläger UG/TG/JSM 13-15
3-7 Prova på tennis för nya medlemmar
(vuxna) Se inbjudan på hemsidan
10-12 Träning inför Landskapsmästerskap
10 Informationsträff för föräldrar och
juniorer om hösten, främst riktad åt
JSM & TG spelarna
18:00-19:00 Enbart föräldrar
19:00-20:00 Juniorer & Föräldrar
13-16 Klubbresa till Kalmar
17 Höstterminen startar
22 Tennisens dag 14:00-16:00
23 Kick off hösten, preliminär tid 12:0016:00 (boka upp denna dag )

Ha en härlig tennissommar!
Nicolas, Rikard och styrelsen

