
   
 

   
 

Välkomna tillbaka till en ny termin 

Hoppas ni har haft eller kanske fortfarande 

har en skön semester och snart är sugna 

på en ny tennistermin. Just nu jobbar 

tränarna med nya scheman inför hösten 

där vi kommer se nya gruppindelningar för 

att på bästa sätt möta respektive spelares 

egna mål och ambitioner med sin tennis. 

Scheman för vuxna och tennisskolan är 

klara nästa vecka och träningen börjar 

vecka 33. Träning för övriga som har 

tränat måndag till torsdag kommer senast 

vecka 35. Information om träning för vecka 

33 och 34 kommer i ett separat utskick. 

Klubbmästerskap och sommarfest 

Vi närmar oss sista helgen i augusti då vi 

drar igång en ny tradition i JTK i form av 

klubbmästerskap och sommarfest för 

klubbens medlemmar. Tävlingen sker 

helgen den 27–29 augusti där vi även 

träffas för en sommarfest med god mat, 

lek och tävlingar samt kollar på finalerna i 

klubbmästerskapet. 

- Lördag 12:00 – 14:00 bjuder vi in till 

en gemensam lunch vid klubbstugan 

(nya instruktioner vid dåligt väder). 

- Söndag eftermiddag (exakt tid 

meddelas lite senare) tittar vi på 

finalerna, är med på roliga aktiviteter 

samt njuter av något grillat. 

- Anmälan till lunch och grillning görs 

via info@jonkopingstennisklubb.se  

(50 kr/familj och tillfälle). 

- Anmälan till KM görs via Tävling 

Online där spelformen är beskriven 

(50kr/deltagare oavsett antalet klasser 

man deltar i).  

- Betalning sker via Swish 123 30 745 

98 under helgen den 27–29 augusti. 

Välkomna och vi hoppas på stort 

deltagande. 

 

 

 

KALENDER 

27 – 29 augusti klubbmästerskap och 

sommarfest 

4 september RC firar 40 år, öppet hus 

10 – 12 & 17 – 19 september RC Open 

20 – 26 september ITF Men $25 000 

 

KOM IHÅG  

- Anmäl er till klubbmästerskapet 

och sommarfesten 27–29 augusti 

- Notera helgerna 10–12 och 17–19 

september i era kalendrar som 

funktionär för RC Open samt 20–26 

september för ITF. Scheman 

skickas ut inom kort. Tack för ert 

deltagande. 

 

Läger, prova på tennis, Tennisens dag 

Denna vecka (32) pågår tennisläger och 

prova-på-tennis på RC. Har ni kompisar, 

grannar eller släktingar som vill prova på 

tennis så tipsa gärna om våra aktiviteter. 

Anmälan görs via Matchi och Aktiviteter. 

Den 21 augusti arrangeras Tennisens dag 

över stora delar av Sverige för att bjuda in 

barn att få testa tennis. Denna dag är 

viktig för att välkomna fler barn och familjer 

till vår klubb och gemenskap. Tipsa även 

om denna dag då det är ett utmärkt tillfälle 

att öka medlemsantalet i vår klubb. 

Enkät för att utveckla vår verksamhet 

Vi skickade ut en enkät innan sommaren 

och tack till er som tagit er tid att svara. Vi 

saknar fortfarande svar från ett antal 

medlemmar och ber er att fylla i enkäten 

för att vi ska få ett så komplett underlag 

som möjligt.  
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Seriespel inomhus 

Till hösten kör vi följande serielag; Flickor 

och pojkar 11, 13, 15 samt 

herr- och damlag.  

Övergripande ansvar har Håkan och 

Paulina, men viktigt att respektive 

lagledare driver respektive lag vad gäller 

planering såsom bokning av banor och 

resor. Denna helg spelade dam- och 

herrlaget på hemmaplan (se Instagram för 

resultat). Att få spela och kämpa 

tillsammans som ett lag ger extra spänning 

och sammanhållning. Lycka till samtliga 

lag. 

RC firar 40 år 

Den 4 september firar Racketcentrum 40 

år. Det blir öppet hus med en heldag på 

Racketcentrum för att prova på aktiviteter 

och andra roliga upptåg under 

eftermiddagen. På kvällen blir det mingel i 

baren med middag och musik. 

Konferencier är ingen mindre än Staffan 

Lindeborg. Håll utskick efter mer 

information från RC. 

Nya RC 

Projekt med nya RC löper på och i juni 

slutfördes Nivikas förvärv av fastigheten 

från tidigare ägare. Överlåtelseavtalen är 

underskrivna av samtliga partner och för 

JTK innebär det att betalningen är 

genomförd och pengarna finns på vårt 

konto. Pengarna kommer att förvaltas väl 

inför framtiden och diskussioner förs 

inledningsvis i styrelsen och vi kommer 

involvera och informera er som 

medlemmar kring förslag på förvaltning 

och hantering. Har ni frågor vänligen 

kontakta Martin, Kristoffer eller Andreas i 

styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


