
   
 

   
 

Välkommen på julavslutning 

Det är redan december och smått otroligt 

vad tiden flyger iväg. Det har varit en riktigt 

kul höst med mycket träning och flit på och 

utanför banan. Tack alla barn och 

föräldrar, tillsammans skapar vi 

Jönköpings Tennisklubb. 

Söndagen den 12 december välkomnar vi 

barn och föräldrar på fika som tränar i 

grupperna mini, midi- och maxi/hård boll 

på söndagar mellan 12:30-16:30. Fika 

serveras på läktaren under hela 

eftermiddagen, anmälan behövs ej. 

För övriga grupper som tränar på 

vardagarna så samlas även de den 12 

december men på bana 4 mellan kl. 

12:30 – 13:30 för fika. Det blir även 

rundtennis, mingel och årets spännande 

prisutdelning då vi delar ut JTK:s priser för 

årets Utveckling, Fair Play och Eldsjäl. 

Missa inte detta! Anmäl hur många som 

kommer från din familj via 

info@jonkopingstennisklubb.se.  
 

Mellandagscupen 

Mellandagskuppen är en ny tävling som 

JTK arrangerar och som spelas 26 – 30 

december.  

Klasserna är följande; 

PS/FS 10 A 

PS/FS 12 ABC 

PS/FS 14 AB 

Passa på att få tävla på hemmaplan och vi 

välkomnar föräldrar att hjälpa våra barn 

och besökare genom att ställa upp som 

funktionärer. Schema kommer inom kort. 

 

 

 

 

 

 

KALENDER 

4–5 december Damer division 1 på RC 

12 december Julavslutning 

26–30 december Mellandagscupen 2021 

 

KOM IHÅG  

- Anmäld dig till Mellandagscuppen 

- Julavslutning den 12:e december 

- Kom till hallen 4–5 december för att 

heja på våra tjejer som spelar på 

hemmaplan. Matchstart lördag 

14:30 och söndag 10:00  

- Spela och träna matchspel gratis 

på lördagar, håll utskick på mailen 

och instagram.  
- Sista träningsdag för terminen är 

19/12 och nästa termin börjar 10/1. 

 

Spela matchspel gratis på lördagar  

Vi vill göra det enklare för våra juniorer att 

spela och tävla mer. Vi kommer därför att 

reservera banor vissa lördagar framöver 

mellan klockan 15:30 – 18:30 för att ge 

möjligheten att gratis spela och 

matchträna tillsammans med sina 

klubbkompisar. Detta är för juniorer som 

spelar med maxiboll eller hård boll. Vi 

kommer informera via mail samt på 

Instagram vilka lördagar detta gäller. 

Inledningsvis provar vi detta utan att man 

reserverar en bana. Ta med en 

träningskompis eller bara kom dit och möt 

dina träningskompisar i hallen.  

Det kommer inte vara några tränare på 

plats men gärna att du som förälder vid 

behov finns i hallen då ditt barn spelar. 

Har du frågor eller synpunkter, mail till 

info@jonkpingstennisklubb.se  
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Anmälan till Tävlingar 

Vi pratar ofta om vikten av att lära sig 

tävla. Nedan ser du en instruktion hur du 

skapar ett konto och anmäler dig.  

1. Registrera dig genom att skapa ett 

konto på 

https://svtf.tournamentsoftware.co

m/  

2. Logga in på kontot. 

3. Kolla på Tävlingar för att se 

aktuella tävlingar eller sök på 

tävlingar längst upp på sidan 

4. Klicka på den tävling du vill delta i. 

5. Klicka på online anmälan. 

6. Kontrollera dina uppgifter samt välj 

klass som du vill tävla i. 

7. Avsluta med att spara för att 

därefter betala avgiften. 

8. Om du inte betalar har du ingen 

plats på tävlingen. Var noga med 

att kolla om betalningen är på plats 

eller online. 

Har du frågor, maila till 

tavling@jonkopingstennisklubb.se  

Tävlingslicens 

Licensen behöver registreras eller förnyas 

när man skall anmäla sig eller spela 

seriespel för ett nytt kalenderår. Detta 

gäller för samtlig spelare, även 

motionsspel och spelare 12 år och yngre. 

Licensen gäller sedan för hela 

kalenderåret. 

För 2022 kan även alla spelare födda 

1997–2003 få kostnadsfri tävlingslicens 

förutsatt att registrering sker i Tävling 

Online senast 31 mars 2022. Detta sker 

genom att licensbeloppet betalas tillbaka 

efter uppvisande av minst en genomförd 

tävlingsmatch.  

För mer information, se nedan länk. 

https://www.tennis.se/foreningsservice/ater

startsstod/#tavlingslicens   

 

 

Såhär gör du för att förnya din licens: 

1. Gå in på Tävling Online 

2. Välj login och klicka på ditt namn 

längst upp till höger. 
3. Välj Licens/Licensavgift 

4. Välj Registrera nu för den licens du 

vill ha. 
5. Välj klubb och fortsätt 

6. Betala enligt anvisningar (ej för 

spelare upp till 12 år och 

motionärer) 

Spelare som inte haft licens tidigare 

registrerar sig enligt nedan: 

1. Gå in på Tävling Online 

2. Välj login 

3. Välj saknar du ett konto? - 

Registrera dig 

4. Fyll i formuläret 

5. Bekräfta din registrering via länk 

som du får via e-mail 
6. Logga in 

7. Välj Registrera nya för den licens 

du vill ha. 
8. Välj klubb och fortsätt. 

9. Om det krävs - betala licensavgift 

10. Nu kan du anmäla dig till tävlingar 

online! 

Avgift:  

Upp till 12 år: gratis 

13–18 år: 300 kr 

19 år och uppåt: 450 kr 

Över 25 år: gratis 

 

JTK 10-kort – instruktion för Matchi 

Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att 

träna tennis även på fritiden. Därför finns 

JTK:s 10-kort som är ett erbjudande man 

som medlem köper via sitt Matchi-konto. 

Fri avbokning 6 timmar innan bokad tid.  

JTK vuxen 10-kort för våra vuxna spelare, 

20 år och uppåt, 1700 kr.  

JTK junior 10-kort för våra barn och 

ungdomar upp till 19 år, 1200 kr.  
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Se nedan instruktion: 

1. För att kunna köpa ett klippkort 

behöver du första logga in på ditt 

konto på matchi.com via webben, 

inte via appen. 

2. Därefter väljer du din anläggning 

som är Racketcentrum i Jönköping.  

3. Välj Erbjudanden som du hittar på 

anläggningens första sida, scrolla 

längst ner i listan för att klicka på 

Klippkort för JTK junior eller vuxen. 

Scrolla sen upp på sidan igen och 

välj Köp. 

4. När du bokar tennistid kan du 

använda appen på din 

mobiltelefon, välj Klippkort som 

betalningsmetod. 

5. Notera att du måste ha betalt 

medlemsavgiften (finns på fakturan 

för terminen) för att ta del av dessa 

rabatterade priser. 

Det är tillåtet att föräldrar spelar 

tillsammans med sitt barn/junior. 

Har du frågor, maila till 

info@jonkopingstennisklubb.se  
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