
   
 

   
 

Tävlingsperiod med fina insatser 

Tack alla föräldrar och juniorer för era fina 

insatser under våra tävlingar. Vi har radat 

upp tävlingar i form av Elit Hotels Next 

Generation, Swedish Ladies och snart drar 

Handelsbanken Open igång. Det har 

uteslutande varit positiv feedback allt från 

vårt engagemang och service till kvaliteten 

på våra banor. Att arrangera tävlingar skapar 

sammanhållning i klubben då vi får träffas 

och umgås (extra kul i Covid-tider), våra 

spelare får spela på hemmaplan samt att det 

ger ett ekonomiskt överskott till klubben. 

Tack alla som är med och hjälper till! 

 

Nya RC 

Som ni kanske ha läst i JP så är det stor 

grejer på gång med vår anläggning. Nivika 

Fastigheter går in som nya investerare och 

ägare och planen är att bygga ett landmärke 

för idrott, skola och besöksnäringen i 

Jönköping. Detta är givetvis väldigt positivt 

för JTK och vår verksamhet. Mer information 

och inspiration kommer vart det lider.  

 

Sommarläger 

För första gången arrangerar vi 

sommarträning i form av kortare 

träningsläger för olika nivåer.  

Se separat mail med instruktioner, 

anmälan gör ni via Matchi 

 

Klubbmästerskap och sommarfest 

Vi planerar att starta en ny tradition i JTK 

där vi arrangerar ett klubbmästerskap och i 

samband med det en 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. Mer information 

kommer. 

 

 

KALENDER 

12 - 19 juni WTA 25’ $ Racketcentrum 

1 - 11 juli Handelsbanken Open, 

Sommartour, JSM Race + klasser från 10 år 

och uppåt. 

27 – 29 augusti klubbmästerskap och 

sommarfest 

 

KOM IHÅG  

- att anmäla er till sommarens 

träningsläger via Matchi 

- att anmäla er till Handelsbanken 

Open på RC 1–11 juli 

- att markera 27–29 augusti i din 

kalender för klubbmästerskap och 

sommarfest 

 

Språkbruk och beteende 

Det är en självklarhet att våra spelare och 

tränare vill få ut mesta möjliga från 

träningarna. Dåligt språkbruk och 

beteende hos enstaka individer påverkar 

kvaliteten på ett väldigt negativ sätt, både 

för tränarna och övriga spelare i gruppen. 

Tränarna kommer att be spelare med 

dåligt språkbruk och beteende att lämna 

planen och träningen. Vänligen prata om 

detta med era barn och ungdomar hemma 

så slipper vi ta till dessa åtgärder. 

 

Terminsstart hösten 2021 

Det pågår planering inför hösten och ni 

kommer inom de närmaste dagarna få mer 

information för anmälan inför höstterminen. 

Anmälan kommer att ske via Matchi. 

 

Sommarkortet 

Sommarkortet för spel utomhus kan nu 

köpas via Matchi, där även bokningar av 

banor görs.  
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Sammanfattning av föräldramötet 

Onsdagen den 9:e juni hade Rikard och 

Martin G ett föräldramöte för åldrarna 10–12 

+ MAXI samt 13 år och äldre. Nedan är en 

summering för er som inte kunde delta. 

Vi har under året pratat om vårt motto 

”tennis för alla – på olika sätt” där vi 

alltmer vill anpassa träningsgrupperna efter 

spelarnas träningsintensitet och ambitioner 

vad gäller träningsmängd och tävlingar. Till 

hösten kommer vi ta ytterligare steg för att 

skapa rätt grupp för respektive spelare.  

 

 

Det förekommer dåligt språkbruk hos 

enskilda spelare vilket påverkar både 

tränarna och övriga spelare väldigt negativt. 

Dessa spelare ombeds fortsättningsvis att 

lämna träningen för att markera att detta 

språkbruk och beteende inte är accepterat. 

Vi kommer påbörja ett arbete att uppdatera 

JTK’s profil i form av logga, profilkläder och 

färger. Vi kommer byta från Nike till Adidas 

samt införa möjligheten att löpande (3–4 

ggr/år) göra beställningar digitalt där 

provkollektioner kommer att finnas 

tillgängliga. Mer information kommer. 

Inom kort kommer vi att skicka ut en enkät. 

Syftet med enkäten är att fråga er som 

medlemmar hur ni upplever verksamheten 

på JTK och RC. Vi kommer löpande att följa 

upp enkäten för att få era synpunkter och 

förslag på hur vi kan förbättras som klubb. 

 

 

Glad tennissommar 

Äntligen ser vi ljuset i tunneln efter ett drygt 

år av isolering. Att vi har kunnat fortsätta 

med att träna och spela tennis till skillnad 

mot väldigt många andra idrotter har varit 

ovärderligt.  

Se till att spela mycket spontantennis, hjälp 

barnen att skapa tillfällen att spela tennis 

genom att uppmuntra dem att ringa till 

spelare i klubben. Spela ”uppåt och nedåt” – 

all träning ger resultat.  

Ta även tillfället att tävla i sommar nu när 

möjligheterna för det äntligen ges. 

Avslutningsvis önskar vi alla våra 

medlemmar, ung som äldre en riktigt skön 

sommar. 


