
   
 

   
 

Aktivitetskalendern  

 

En fullsmockad aktivitetskalender släpptes 

förra månaden och nu är vi igång med alla 

våra extra aktiviteter för juniorer och 

vuxna. Utbyten, läger, drop in, 

seriespelsträffar m.m 

Ett ypperligt tillfälle att få nya vänner och 

även utveckla dig i din tennis, oavsett nivå.  

Du hittar aktivitetskalendern på vår 

hemsida. 

 

Stort tack till er som ställde upp! 

 

Tack till er föräldrar som gjorde RC OPEN 

2022 till en grym tävling. Totalt 128 

matcher spelades under två helger med 

135 anmälningar.   

Även stort tack till er som hjälpte till att 

lägga plastmattan när det var mässa i 

hallen.  

 

Matchskola för midi och maxi 
En av höstens nyheter – Matchskola 

 

Vi kommer att börja med en ”kurs” i 

tävlandet för våra yngre juniorer. Kursen 

är baserad utifrån olika steg som 

tennisförbundet har utformat.  

 

Vi se gärna att så många midi & 

maxispelare är med denna aktivitet, främst 

dem som har precis börjat att tävla eller 

har ambition att börja tävla.  

Anmälan till detta gör du via matchi,  

klicka på länkarna nedan så kan du 

anmäla ditt barn direkt! 

 

I oktober har vi följande träffar. 

7 oktober 16:00-18:30 
https://www.matchi.se/forms/protectedform/w6N2sK

qYxj9hon6OwlCB 

 

21 oktober 15:30-17:30 
https://www.matchi.se/forms/protectedform/D5GDQI

CXwZaYkVu0JyQc 

 

 

Seriespel 

 

I oktober startar seriespelet och vi har 

följande lag som representerar oss runt 

om i Sverige. 

Green Challenge – 3st lag 

P12, F12, P15, F15, Damlag 

Kom gärna förbi och heja fram våra lag! 

Drop-in för damer och herrar 
En av höstens nyheter – drop-in tennis 

 

Drop-in tennis innebär att ni kommer och 

tränar med andra vuxna medlemmar hos 

oss. För att vara med ska du ha en nivå på 

medel eller avancerad.  

 

Fayzeh och Thomas är plats och styr upp 

träningen så att det blir bra för alla 

Ett bra sätt att spela med olika motstånd 

och lära känna andra medlemmar i 

föreningen. Bollar och banor är klara för 

spel. Sprid ordet vidare och välkomna! 

 

Drop-in herrar 15 oktober 

11:30-13:30  

 

Drop-in damer 22 oktober 

11:30-13:30 

 

Betalningen 80 kr swishas in till  

123 307 45 98 

 

Ordförande har ordet 

Förra veckan hade vi besök av tennissyds 

ordförande Ola Svantesson och 

verksamhetsansvarige Johan Sjögren. 

Tennissyd är nu igång och de har en 

fullspäckad kalender med aktiviteter och 

utbildningar. I helgen hade vi full aktivitet i 

hallen med tävlingar för våra yngsta 

juniorer och seriespelsträffar för våra 

serielag. Seriespelet drar igång nu i 

oktober och jag önskar alla lag ett stort 

lycka till! 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

MÅNADSBREV OKTOBER 2022   Jönköpings Tennisklubb  

https://www.matchi.se/forms/protectedform/w6N2sKqYxj9hon6OwlCB
https://www.matchi.se/forms/protectedform/w6N2sKqYxj9hon6OwlCB
https://www.matchi.se/forms/protectedform/D5GDQICXwZaYkVu0JyQc
https://www.matchi.se/forms/protectedform/D5GDQICXwZaYkVu0JyQc


   
 

   
 

Endagarstävling + JKPG VAKAN 

 

Under oktober arrangerar vi två tävlingar. 

Endagarstävlingen spelas 7 oktober och är 

en tävling som spelas under en dag. 

Tävlingen kommer att spelas på RC 

lördagen den 8 oktober.  

13-14 klass (a, b, c) Sprintformat 

Jönköpings Vakan spelas 28-30 oktober 

och är en dygnet runt tävling. Klasserna 

som spelas är 12, 14, 16, HS, DS i singel 

Dubbel spelas också i klasserna 12, 14, 

16.  

 

Vi kommer att behöva hjälp av er föräldrar 

som funktionärer. Separat mail kommer 

inom kort. Stort tack för hjälpen! 

 

 

Ny klubblogga och klubbkläder 

 

Det har dröjt men snart 

är det dags att beställa 

nya klubbkläder. Vi 

kommer att skicka ut ett 

separat mail om detta 

när det är dags att 

prova era kläder och 

skicka en beställning.  

 

 

Höstlov vecka 44 

 

Under höstlovet har vi ingen ordinarie 

träning under 31 oktober-4 november.  

5 november har vi träning enligt schema 

för söndagsgrupperna. 

 

Under höstlovet kommer vi att ordna olika 

aktiviteter. Mer information kommer inom 

kort.  

 

 

 

 

 

Detta händer i oktober 

 

1 SO TOUR Midi 8:00-11:00 

1 SO TOUR Maxi 11:00-14:00 

1 Serielagsträff för alla lag i Green 

Challenge   16:30-18:30 

 

2 Utbyte RG/Nationella spelare 9:30-11:30 

7 Matchskola Midi & Maxi       16:00-18:30 

7 Frenchgame/dubbeltävling för 

Region/Nationell/Träning avancerad                         

18:30-20:30 

 

8 Endagarstävling på RC 1 

3-14 klass (a, b, c)  

9 Minitennis tränar på bana 3 pga 

Badmintontävling i badmintonhallen 

 

15 Minitennisläger 8:00-11:00 

15 Miditennisläger 8:00-11:00 

 

15 DROP IN HERRAR/DAMER 

                                          11:30-13:30  

 

14-16 Wilson Camp på RC Vux 

19 Bussresa till STHLM-OPEN 

21 Matchskola Midi & Maxi 15:30-17:30 

 

21-23 Klubbresa – Vimmerby  

12/14/16 klass (fullt) 

 

22 DROP IN HERRAR/DAMER 

                                         11:30-13:30 

 

28-30 Jönköpings Vakan 

Dygnet runt tävling (12, 14, 16, HS, DS) 

Singel och dubbelklasser 

Sista dag för anmälan 21 oktober 

 

HÖSTLOV- 

31 oktober-4 november (inga ordinarie 

träningar) Olika läger – separat utskick 

 

 

 

 


