
   
 

   
 

Välkomna till en ny termin!  

Vi hälsar våra tidigare medlemmar samt 

nya medlemmar varmt välkomna till 

Jönköpings Tennisklubb. Vi hoppas att alla 

har haft en fantastisk sommar med mycket 

sol, bad och tennis.  

Varje månad kommer vi att skicka ut ett 

månadsbrev, där du som medlem blir 

informerad om vad som händer i klubben. 

Återigen, hjärtligt välkommen! 

 

Terminstart vecka 33 

 

Höstterminen startar igång vecka 33.  

Under denna vecka kommer vi att ha 

öppna träningar där ni tränar utifrån ett 

speciellt schema. Ambitionen är att träna 

tillsammans i olika former, ha roligt samt 

träna mycket tennis. Vi avser att träna ute 

på gruset (vid regn inomhus) och vid fint 

väder tänder vi grillen. 

Schemat för vecka 33 hittar du på vår 

hemsida www.jonkopingstennisklubb.se  

 

Under veckorna 34–35 tränar våra 

medlemmar under ett annat schema som 

är mer styrt till den organiserade 

klubbträningen. Slutligen fastställer vi 

schemat och tränar enligt höstens schema 

från och med vecka 36. Vi försöker att 

träna utomhus på gruset hela augusti 

(undantag kvällsgrupperna då det kan bli 

för mörkt). 

 

Anmälan till höstens träningar 

 

Vi behöver få in era kursanmälningar 

senast den 10 augusti. Detta gäller alla 

tidigare medlemmar (juniorer och vuxna) 

men även nya medlemmar som vill träna 

hos oss till hösten. Alla nya medlemmar 

kommer vi att kontakta under vecka 32.  

Du gör anmälan och hittar all information 

på vår hemsida 

www.jonkopingstennisklubb.se 

 

 

Gemensam träning inför LM i  

Kalmar på Racketcentrum 

 

Alla spelare som skall spela LM i Kalmar 

(11-14 augusti samt 18-21 augusti) 

är välkomna för träning på RC inför 

tävlingen. Vi tränar utomhus, vid regn 

inomhus. Anmäl din medverkan till 

nicolas@rcsport.se senast 7 augusti. 

 

Vi tränar inför LM följande dagar och tider: 

9 augusti 10:30-12:30 

10 augusti 10:30-12:30 

 

 

Tennisens Dag 20 augusti –  

14:00-16:00 på Racketcentrum 

 

Lördagen den 20 augusti bjuder vi in  

alla barn och vuxna som är nyfikna eller 

vill prova på tennis. Vi bjuder på två 

timmars träning med våra tränare som 

kommer att guida er genom passet.  

Vi avser att vara ute på RC:s utebanor (vid 

regn inomhus) och rack finns att låna. Vid 

bra väder tänder vi grillen och bjuder på 

korv. En kostnadsfri aktivitet där alla är 

välkomna. Sprid gärna ordet vidare! 

 

Du anmäler din medverkan till 

nicolas@rcsport.se senast 16 augusti. 

 

Klubbinformation 

 

Månadens nyheter kommer ni medlemmar 

att kunna läsa om i månadsbrevet som ni 

hittar på vår hemsida och på RC:s läktare. 

 

Utöver detta finns även vårt Instagram-

konto, där du kan följa klubben: 

Jonkopings_tennisklubb 

 

Vid funderingar maila 

info@jonkopingstennisklubb.se 
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Tränarsidan till hösten 

Inför hösten sker en del förändringar vad 

gäller våra tränare, vilket vi även 

informerade om den 15 juni på 

informationsmötet. 

Rikard Allgurin slutar som chefstränare.  

Adna Sofradzija och Ulf Hansson jobbar 

vidare som tränare.  

Nicolas Leiva blir ny klubbchef.  

 

Kick off – 3 september 

 

Vi bjuder in föräldrar och juniorer till en 

informationsträff inför hösten där vi 

presenterar klubbens tankar och visioner. 

En fullspäckad dag med information och 

nyheter. Vi återkommer med mer info om 

denna dag! 

 

Ordförande har ordet 

Hoppas ni har haft en skön sommar och 

att ni är laddade för en ny tennistermin. 

Våra tränare är taggade och som vi 

informerade om innan semestern så finns 

det en rad nyheter vad gäller 

träningsupplägg och fokus. Vi kommer 

repetera detta vid vår informationsträff i 

september. 

Paniz har valt att söka sig utanför RC och 

JTK och vi kommer under hösten 

utvärdera om vi ska anställa en 

klubbkoordinator. Nicolas hanterar Paniz 

uppgifter vad det gäller information och 

kommunikation. 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

 

RC OPEN 2022 i september 

 

Första och andra helgen i september 

arrangerar vi en juniortävling för klasserna 

10/12/14/16/DS/HS på RC. 

Vi kommer att behöva funktionärer. Under 

augusti månad tar vi kontakt med er 

medlemmar då vi behöver er hjälp.  

Vi vill helst inte ställa in söndagsträningen 

och vid väder kommer söndagsgrupperna 

att träna ute på gruset i september. Vi 

återkommer med mer information när det 

närmar sig.  

Prova på-tennis för vuxna och juniorer 

 

Följande datum har du möjlighet att testa 

att träna tennis med våra tränare utan 

kostnad. Vi tränar utomhus, vid regn 

inomhus. Detta gäller nya medlemmar, 

rack finns att låna. Vänligen maila om du 

kommer senast 12 augusti till 

nicolas@rcsport.se 

Sprid gärna ordet vidare! 

Vuxna (nybörjare & medelnivå) 

16 augusti 19:00-20:00 

 

Vuxna (nybörjare & medelnivå) 

19 augusti 13:30-14:30 

 

Juniorer födda 2017-2013 

17 augusti 17:00-18:00 

 

Juniorer födda 2012-2007 

18 augusti 15:00-16:00 

Vuxna och juniorer under Tennisens Dag  

20 augusti mellan 14:00-16:00 

 

Detta händer i augusti  

• 9-10 augusti: träning inför RM 

• 10 augusti: sista dag för anmälan för 

höstens träningskurser 

• 15 augusti: terminsstart 

• 20 augusti: Tennisens Dag 14:00-16:00 
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