
   
 

   
 

Höstlov och seriespel  

 

I skrivande stund har vi precis avslutat 

höstlovet där vi har haft aktiviteter hela 

veckan. November månad kommer att 

bjuda på mycket seriespel och missa inte 

damlagets hemmamatcher som spelar i 

division 1.  

 

Höstlov (vecka 44) 

 

Mellan 31 oktober och 5 november hade vi 

ingen organiserad gruppträning klubben 

då det var höstlov. Det gällde alla grupper, 

stora som små. Notera att söndagen den 6 

november hade vi träning för juniorerna 

som tränar på söndagarna.  

 

Ordförande har ordet 

Seriespelet har startat igång på riktigt och 

vi är glada att ha flera lag i ungdomsleden 

och även vårt damlag i division 1. Missa 

inte onsdagen den 23 november när vårt 

damlag spelar hemma mot Taberg. 

Uppmuntrar verkligen alla juniorer att vara 

på plats och heja fram vårt damlag. 

Förutom seriespelet är vi i snart klara med 

klubbkläderna. Information när dem blir 

klara kommer inom kort. Vi jobbar även 

fram vårt nya klubbrum. Mycket på gång, 

spännande! 

Med vänliga hälsningar  

Martin Gunnarsson 

 

Inställda träningar i november 

23 november 17:30-21:30 (Damlag) 

24 november 19:30-21:30 (Dreamhack) 

Ingen Davis cup för vuxna 23 november 

Återspel för missad träning i november 

 

Midi och träningsgrupperna som tränar 

onsdagar 17:30-18:30, välkomna  

19 november 16:30-17:30. 

Återspel för TG-nationell som tränar på 

onsdagar får en tid av Adna.  

Återspel för vuxna som tränar onsdagar 

18:30-19:30 blir 19 

november 11:30-12:30. 

 

Återspel för vuxna som 

tränar onsdagar 19:30-

21:30 blir  

19 november 12:30-13:30 

Återspel för juniorer som tränar på 

torsdagar 19:30-20:30 blir  

9 december 16:30-17:30 

 

DREAMHACK 24-27 november 

 

24-27 november arrangeras Dreamhack i 

Jönköping och det betyder att vi inte har 

organiserad träning torsdagen den 24 

november från 19:30 och framåt.  

 

24 november kommer skyddsplatsen att 

läggas på tennisbanorna start 19:30. 

 

27 november tar vi bort mattan, start 8:00.  

Vi behöver hjälp av er ungdomar  

(11år och äldre) och föräldrar med detta. 

Kom och hjälp oss! 

 

Damlaget division 1  23 november 

Vi har ett damlag i division 1 (näst högsta 

serien). Vi har en match mot Taberg 

hemma den 23 november. Start med 

inbollning 17:30 och vi startar dubbeln 

18:00. Vi ser gärna att många juniorer och 

föräldrar kommer förbi, tar en fika och heja 

fram vårt damlag.  

 

Klubbkläder på G 

Klubbkläderna är på tryck och vi 

återkommer när det är dags att hämta ut 

sina kläder. Vi kontaktar er som har 

beställt. 
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Detta händer i november 

 

November 

5 SO TOUR Midi 8:00-11:00 

5 SO TOUR Maxi 11:00-14:00 

5 Drop in Damer/Herrar 14:30-16:30 

 

11 Utbyte Regionala spelarna på RC  

12 Utbyte Regionala spelarna i BTK  

11-13 Wilson CAMP på RC Vux 

 

18 Matchskola Midi & Maxi15:30-17:30 

18-20 Klubbresa Karlskrona 12 & 14 klass 

 

23 Damlaget division 1 arrangör JTK-

Taberg, start 17:30  

(OBS, ingen träning 17:30-21:30. Ingen 

Davis Cup denna torsdag) 

 

24-27 Dreamhack  

(ingen träning 24 november 19:30-21:30 ) 

24 lägga plasten 19:30 

27 ta bort plasten 8:00 

 

25-27 Läger i Båstad förträningsgrupperna 
 

 

 

 


