
Nytt månadsbrev 

Vi har glädjen att informera att vi har 

återupptagit rutinen att skicka ut ett 

månadsbrev till samtliga medlemmar för att 

kort informera vad som är på gång i klubben. 

Utskicket sker via Matchi och den 

mailadress ni har angivit där. Se till att ni har 

rätt kontaktuppgifter i Matchi så ni inte 

missar information från klubben. 

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på 

förbättringar i brevet, maila på 

info@jonkopingstennisklubb.se 

 

Föräldramöte 

Den 14:e april kl.18:30 – 20:00 bjuder vi in 

till ett digitalt föräldramöte. Första passet blir 

generell information för samtliga föräldrar 

och vi avslutar med en kort instruktion av 

Tennis Online till nya tennisföräldrar. 

Anmälan sker via ovan info-mail, märk mailet 

med ”föräldramöte”. Ni får en Teams-länk 

några timmar innan mötet börjar.  

 

Värdekort  

Nu finns återigen möjligheten att köpa 

värdekort (tidigare 10-kort). 

Värdekortet kommer fungera både inomhus 

och utomhus och köps vie ert Matchi-konto. 

Pris för juniorer är 120 kr / h och vuxna (över 

20 år) 170 kr /h. 

Föräldrar kan spela med sina barn med 

juniorvärdekortet. 

 

Ändrat schema under påsklovet 

Under påsklovet har vi avvikande tider i 

schemat för all gruppträning. Samtliga 

grupper har fått separat mail om detta. 

 

 

KALENDER 

14:e april kl. 18:30 – 20:00 föräldramöte 

18:e april kl. 10:00 städdag + grillning 

  

 

KOM IHÅG - kommande tävlingar 

Vi har anmält serielag till kommande 

utomhusserie. Förbundet har ett nytt 

upplägg för seriespelet from 1/5. Mer info 

besök www.tennis.se. Dam, herr och lag i 13 

års serie är anmälda. Mer information 

kommer till berörda. 

Gällande turneringar hoppas vi de kan 

komma igång när utomhussäsongen startar. 

Håll utskick på TP (Tournament Planer). 

Tyvärr är de planerade ITF turneringarna i 

maj inställda för junior-18 och Dam 15 000 

dollar. 

Kommande hemmaturneringar är Next 

Generation Regionfinal 4-6 juni och vår 

sommarturnering 1-9 juli. 

 

Ny styrelse 

Vi har en ny styrelse för verksamhetsåret 

2021. Varmt välkomna Paulina Zaar och 

Håkan Svensson som nya ledamöter. Tveka 

inte att kontakta styrelsen för frågor, 

synpunkter eller goda idéer för vår klubb. 

Länk till styrelsen >> 

 

Atterström Minnesfond 

Årets pristagare för Atterströms Minnesfond 

är Markus Lundberg, han mottog priset vid 

årsstämman. Motivering från tränarteamet 

löd: För bra utveckling, grym inställning, 

omtyckt bland sina träningskompisar och en 

förebild för de yngre barnen. Stort grattis 

Marcus! >> 
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Fortsatta restriktioner 

Tack för att vi hjälps åt att hålla oss till 

fortsatta restriktioner i hallen. 

Inga spelare eller föräldrar på läktaren eller i 

lobbyn tills vidare, tack! 

 

Städdag + grillning 

Snart är det äntligen dags att får ställa 

iordning våra utebanor och därmed får vi 

samlas till vår årliga vårstädning. 

Vi ses vid utebanorna den 18 april kl. 10:00. 

Ta med er handskar och kratta ni som har. 

Vi kommer att delas in i olika arbetslag för 

att genomföra detta på ett Corona-säkert 

sätt. 

Vi avslutar med grillning. 

Anmäl er till info@jonkopingstennisklubb.se 

hur många som kommer ifrån er familj så vi 

kan planera arbetet. Obs! Vi ser detta som 

en självklarhet att alla kommer och hjälper till 

denna dag. Anmälan senast 15/4. 

Du kommer även ges möjlighet att 

komplettera med nya klubbkläder vid detta 

tillfälle. 

 

K-Rauta rabatter till medlemmar 

Vi välkomnar vår nya samarbetspartner  

K-Rauta. 

Som medlem i JTK kommer du få 12% 

rabatt vid dina inköp. Ange ditt namn i 

kassan så finns du som medlem registrerad 

hos K-Rauta.  

Det fina med detta är att dina inköp kommer 

att generera en summa som K-Rauta 

kommer att sponsra med i form av 

matchsponsor i kommande tävlingar. 
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