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Bäste kund!

Under åren de senaste åren har Racketcentrum utvecklats avseende både anläggningen och 
verksamheten. Anläggningen kallar vi nu Rc Arena och företaget som driver all verksamheten heter 
Racketcentrum Sports Business AB (Rc AB). 
RcAB driver all verksamhet i anläggningen förutom Nordic Wellness gym och RcAB:s olika affärs- 
områdena är Rc Sport, Rc Hotel, Rc Bowl och Rc Grill. Ökad omsättning och flera affärsområden  
skapar samordningsvinster i driften, ökad flexibilitet samt ökar möjligheten att arrangera större 
event. Vi är nu mer kompletta och våra kunder har ett större utbud att välja mellan.

Anläggningens utveckling, internationella evenemang samt satsningar på utbildade ledare har ökat 
intresset för våra sporter och det är kö till vissa delar av vår verksamhet.

Vi skapar nu en kundklubb, Rc Club som är öppna för alla. Medlemmar i Rc Club har bättre priser, 
speciella förmåner samt unika erbjudanden. Ett Rc Club medlemskap (12 månader) kostar för  
privatperson 1,500 kr inkl. moms och för företag 1,500 kr exkl. moms.

För abonnemangskunder är Rc Club medlemskap rabatterat och kostar 300 kr per person. 
Två medlemskap per abonnemang är obligatoriskt om man vill teckna ett abonnemang.

För deltagare i organiserad verksamhet ledd av någon av nedanstående klubbar vid mer än  
2 tillfällen per vecka erhåller ett Rc Club medlemskap utan kostnad.

Dessa klubbar är: - Jönköpings TK
  - Jönköpings Squashklubb
  - Jönköpings Klätterklubb
  - Jönköpings Kägelklubb
  - BMK Wätterstad
  - Bowlingklubben June
  - Huskvarna Bowlingklubb

HUVUDIDÉ MED RC CLUB

Rc har öppet året om med generösa öppettider 06.00-24.00. Detta skapar en fantastisk tillgång för 
de som vill träna och besöka samtliga Rc Arena som dessutom har personlig service i reception och 
butik under samtliga dessa tider.

Eftersom RcAB driver samtliga affärsområden (förutom Nordic Wellness gym) i anläggningen spelar 
det ingen roll vilken sport eller verksamhet Rc Club medlemmen besöker. Rc Club medlem har  
förmåner på samtliga affärsområden. Vi vill också utveckla nätverket mellan medlemmarna och 
skapa mer gemenskap genom medlemsaktiviteter mm.

Främst under vinterhalvåret är efterfrågan högre och tillgängligheten sämre. De som inte är  
stamgäster året om utan bara besöker Rc Arena någon gång per år får således betala ett högre  
pris en de som är kunder året om. Stamgäster har störst vinning på att bli medlem i Rc Club.
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Vår kundklubb Rc Club gynnar de som är mest trogna kunder i Rc. Abonnemangsinnehavare och  
deltagare i den organiserade verksamhet har rabatt på Rc Club medlemskap.

Ett Rc Club medlemskap kostar 1500 kr per år och är giltigt 12 månader. Det går att betala sitt Rc Club  
medlemskap samt sin träningsavgift/ abonnemang via autogiro med start 1 februari 2017.

INNEHÅLL

Förmåner Rc Club: • Fri parkering vid besök till Rc Arena
  • Rabatt på banhyror 
  • Rabatt Nordic Wellness (gymkort Rc / Nordic Wellness tecknar ni för 
     endast 199 kr/månad)
  • Rabatt i shop på utrustning, racketservice mm.
  • Rabatt på lunch (5 kr), take away i Rc Grill (10%). Frukost. Ät två – betala för en!
  • Inbjudan till Rc Club aktiviteter
  • Rabatt på bowling, hotell, konferens mm
  • Passerkort medlemsingång.
  • Möjlighet att betala sin avgift via autogiro

NYHETER OCH PRISJUSTERING INFÖR ÅR 2017.

Rc ClubFörutom utökade öppettider och ökad tillgänglighet ökar vi även satsning på städning.  
Småländska Städ AB är vår leverantör som sköter städning av toaletter, omklädningsrum, allmänna 
ytor mm.  Vi ökar städfrekvensen fr.o.m. 2017-01-01 avseende omklädningsrum, duschrum och  
toaletter till 2 ggr per dag.

Parkeringskorten gäller samtliga veckodagar och tid vid besök till Rc Arena!

Vi har byggt en egen ingång enbart för Rc Club medlemmar vid norra parkeringsplatsen.

Det finns from februari 2017 också möjlighet att betala banhyran direkt via Internet vid boknings- 
tillfället till ett lägre pris. Detta sparar också tid då gästen går direkt till banan utan att anmäla sig i 
receptionen. 

ANLÄGGNINGENS SAMLINGSPUNKT – Rc GRILL

Ät lunch på klubben!

Vår nya restaurang Rc Grill är samlingspunkten för samtliga besökare. Alla är välkomna oavsett om 
de nyttjar någon av Rc Arenas övriga verksamheter. Som Rc Club medlem har du lägre pris på lunch, 
frukost och take-away.

Vår sportbar visar samtliga HV:s och J-Södras matcher. Utöver detta även Premier League,  
Champions League mm. 

Rc Grill är öppet samtliga veckodagar och erbjuder frukost, lunch och a carte!
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FRAMTIDSMÅL OCH VISION MED ANLÄGGNINGEN OCH Rc CLUB.

Målsättningen är att uppgradera befintlig sportanläggning till nationell toppklass. Detta innebär  
kommande satsningar på nya banor, belysning. Uppfräschning av korridorer och allmänna ytor.  
Målet är att bygga särskilda omklädningsrum för Rc Club medlemmar.

Vi hoppas att genom med ökade satsningar kunna öka attraktionen för samtliga våra besökare,  
vår Rc Club medlemmar samt möjligheten att arrangera högklassiga evenemang. Detta skapar också 
möjligheter för framtida utbyggnad av anläggningen!

Det som först är aktuellt är satsning på Paddel Tennis i Rc Arena. Mer information om detta kommer 
inom kort.

Varmt välkommen till Rc Arena!

Martin Claesson
Vd
Racketcentrum Sports & Business AB

VILKA ÄR KVALIFICERADE

• Abonnemangsinnehavare

• Deltagare och även föräldrar som spelar i organiserad träning minst 2 ggr / vecka inom 
 någon nedanstående klubbars verksamhet: 

 - Jönköpings TK
 - Jönköpings Squashklubb
 - Jönköpings Klätterklubb
 - Jönköpings Kägelklubb
 - BMK Wätterstad
 - Bowlingklubben June
 - Huskvarna Bowlingklubb


