ITF Men´s Future 25.000
Jönköping den 23 – 30 september 2017
Jönköpings Tennisklubb står för värdar för en ITF-tävling.
Vi behöver medlemmarnas hjälp med olika uppgifter, vuxna som juniorer
Som funktionär får du fika och lunch beroende på hur många pass du har under dagen. Du är
också välkommen på en middag 26 september med Magnus Norman. Tidigare världstvåan
och Davis Cup mästare som under sin karriär vann 12 ATP titlar och var dessutom finalist i
Franska Öppna Mästerskapen har lovat att under en stund dela med sig av sin erfarenheter
som spelare och tränare.
Klubben kommer även att få en summa då vi hjälper till under tävlingen.
Exakt summa får ni på informationsmötet söndagen den 10 september (15:00-17:00).
Maila din anmälan till nicolas@rcsport.se

Tiderna och passen är preliminära beroende på vilken uppgift du får och det
kan se ut så här: kl. 07.00/08.00 – 14.00 eller 14.00 – 18.00/20.00.
Exakta tider får när det närmar sig.
 Linjedomare innebär att vara behjälplig till huvuddomaren, dvs, du har
en linje att kolla om bollen är inne eller ute, se tidigare utskick från
måndagen den 4 september. Vi har träning på att vara linjedomare 11
sep/18 sep kl. 17.30 samt 14 sep/21 sep kl. 16.30 på RC.
 Resultattavlan/Banservice innebär att du antecknar resultat på tavlan på
läktaren samt att du fyller på med handdukar och vatten till banorna,
hämtas i ett förråd nära banorna.
 Transfer innebär att du kör med en bil (ej egen bil) och hämtar spelare
vid tåg/buss stationen eller Axamo flygplats och vidare till
Racketcentrum efter hämtning av spelare.
 Entrévärd innebär att du står vid entrén på Racketcentrum och hälsar
spelare m.fl. välkomma till RC samt att du visar vägen tex var
omklädningsrummet är mm.
Var vänlig och maila in ditt svar vilka dagar/tider du kan, se ovan så sätter vi in dig på ett lämpligt
område som du tar hand om under tävlingen. Vi hoppas på ett svar från dig senast
söndagen den 10 september till magnus@jonkopingstennisklubb.se

