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Luciatennis	  8	  december	  
Lördagen	  den	  8	  december	  är	  det	  dags	  för	  Lomma	  TF:s	  årliga	  Luciatennis.	  
Traditionsenligt	  kommer	  det,	  utöver	  minitennisturneringar	  i	  olika	  ålderska-‐
tegorier,	  även	  erbjudas	  fika,	  dryck	  och	  tilltugg	  i	  julens	  tecken,	  så	  som	  pep-‐
parkakor,	  lussekatter,	  glögg	  och	  varmkorv.	  Inbjudan	  med	  information	  om	  
Luciatennisen	  har	  tidigare	  delats	  ut	  under	  träningstillfällen,	  och	  finns	  även	  
tillgänglig	  på	  mail	  och	  föreningens	  hemsida.	  Det	  är	  vår	  förhoppning	  att	  
denna	  information	  inte	  förbigått	  någon	  och	  att	  alla	  elever	  som	  närvarat	  vid	  
lektionstillfällen	  ska	  ha	  fått	  med	  sig	  informationslappar	  hem.	  Luciatennisen	  
är	  den	  officiella	  avrundningen	  av	  höstterminen,	  även	  om	  träningarna	  pågår	  
även	  veckan	  därpå.	  Vilket	  tidigare	  påpekats	  kommer	  turneringen	  och	  dess	  
deltagare,	  delas	  in	  i	  flera	  klasser	  utifrån	  ålder.	  Likt	  förra	  året	  vill	  vi	  ha	  en	  
föranmälan	  från	  alla	  de	  som	  vet	  att	  de	  kommer	  att	  delta,	  då	  detta	  skulle	  
underlätta	  organiserandet	  av	  turneringen	  avsevärt.	  Detta	  för	  att	  kunna	  dra	  
igång	  evenemanget	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  efter	  avsatt	  starttid.	  Möjlighet	  
kommer	  finnas	  att	  anmäla	  sig	  på	  plats	  mellan	  13.30-‐13.50.	  Turneringsspe-‐
landet	  beräknas	  inledas	  kring	  14.00.	  
	  
OBS!	  Inställda	  träningar	  på	  lördag,	  8	  december	  
Lördagsförmiddagens	   tennisträningar,	   det	   vill	   säga	   Jacob	   Björkmans	   och	  
Otto	  Fredrikssons	  grupper,	  är	  inställda.	  Under	  denna	  tid	  kommer	  P12-‐laget	  
att	  spela	  tävlingsmatcher,	  som	  en	  del	  av	  seriespelandet,	  och	  behöver	  till-‐
gång	  till	  båda	  banorna.	  Mellan	  12:00	  -‐	  14:00	  är	  det	  träning	  för	  de	  som	  bru-‐
kar	  träna	  under	  de	  tiderna.	  Det	  är	  dock	  öppet	  för	  alla	  andra	  att	  komma	  och	  
träna	  på	  egen	  hand	  inför	  eftermiddagens	  Luciatennisturnering.	  

	  	  
	  

Träningsuppehåll	  
Höstterminens	  sista	  träningar	  genomförs	  
söndagen	  den	  16	  december.	  Därefter	  vän-‐
tar	  ett	  träningsuppehåll	  över	  jul	  och	  nyår.	  	  
Vårterminen	  tar	  vid	  den	  lördagen	  den	  12	  
januari.	  Ovan	  nämnda	  datum	  är	  väl	  värda	  
att	  skriva	  in	  i	  almanackan.	  För	  ytterligare	  
information	  kring	  dessa	  och	  andra	  viktiga	  
LTF-‐datum,	  hänvisar	  vi	  till	  tenniskalendern	  
på	  vår	  hemsida.	  Idag	  finns	  där	  evenemang	  
och	  tider	  som	  sträcker	  sig	  ända	  till	  somma-‐
ren	  2013.	  Vi	  vill	  hur	  som	  helst	  uppmärk-‐
samma	  om	  att	  datumen	  i	  många	  fall	  är	  
preliminära.	  
	  
Medlemsregistrering	  	  
Alla	  spelande	  medlemmar	  är	  nu	  registrerade.	  Dessa	  kommer	  inom	  kort	  att	  
faktureras	   för	   höstterminen.	  Vi	   kan	   glädjas	   åt	   att	   det	   finns	   omkring	   110	  
stycken	  aktiva	  tennis-‐	  och	  minitennisspelare	  i	  föreningen.	  Därutöver	  finns	  
det	  ett	  antal	  ytterligare	  medlemmar.	  Det	  är	  mycket	  härligt	  att	  se	  att	  det	  är	  
så	  många	  aktiva	  i	  föreningen,	  och	  att	  det	  hela	  tiden	  är	  nya	  som	  vill	  anslu-‐
ta.	   Till	   vårterminen	   väntas	   förhoppningsvis	   ett	   antal	   nya	   åldersgrupper	  
som	  är	  intresserade	  av	  att	  spela	  tennismatcher.	  Mer	  information	  angåen-‐
de	   detta	   kommer	   att	   finnas	   i	   årets	   sista	   upplaga	   av	   Servesset,	   vilken	  
kommer	  att	  pub	  publiceras	  strax	  innan	  jul.	  

Ansvariga	  utgivare:	  Jacob	  Björkman	  och	  Pierre	  Schönknecht	  
Mail:	  info@lommatf.se	  	  Hemsida:	  www.lommatf.se	  
	  

Lomma	  Tennisförening	   @lommatf	  

Förra	  årets	  segrare	  i	  Luciatenni-‐

sens	  respektive	  ungdomsklass,	  
bröderna	  Sedira.	  
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Aktuellt	  i	  tennisvärlden	  
I	  ATP-‐slutspelet	  i	  London	  gjorde	  årets	  åtta	  främsta	  tennisspelare	  upp.	  I	  
finalen	  ställdes,	  passande	  nog,	  världsettan	  Novak	  Djokovic	  mot	  världstvå-‐
an	  Roger	  Federer.	  Dessa	  två	  spelare	  var	  även	  de	  som	  under	  året	  samlat	  
ihop	  flest	  rankingpoäng.	  I	  en	  otroligt	  välspelad	  och	  sevärd	  final	  segrade	  
Djokovic	  i	  två	  täta	  set,	  7-‐6	  7-‐5.	  Finalen	  bjöd	  på	  flertalet	  osannolika	  slagdu-‐
eller,	  och	  var	  en	  ytterst	  värdig	  avslutning	  på	  ett	  fantastiskt	  tennisår.	  	  
	  
Fredrik	  Rosengren,	  med	  svenska	  folket	  känd	  som	  ”Fidde”,	  utnämndes	  
häromveckan	  till	  ny	  svensk	  förbundskapten	  i	  tennis.	  Han	  efterträder	  Tho-‐
mas	  Enqvist,	  som	  efter	  två	  år	  på	  posten	  stiger	  åt	  sidan.	  Rosengren	  har	  
tidigare	  coachat	  svenska	  storspelare	  som	  Jonas	  Björkman,	  Magnus	  Nor-‐
man	  och	  det	  kroatiska	  stjärnskottet	  Mario	  Ancic.	  Sedan	  våren	  2011	  var	  
han	  även	  Robin	  Söderlings	  tränare,	  och	  dessförinnan	  var	  han	  en	  mycket	  
uppskattad	  tenniskommentator	  på	  Viasat.	  

	  

	  

	  	  

	  Uppdatering	  kring	  matchspel	  i	  november	  
Ytterligare	  två	  matcher	  har	  spelats	  i	  respektive	  åldersklass	  den	  gångna	  
månaden.	  Den	  här	  månaden	  kan	  vi	  inte	  bara	  prestationsmässigt,	  utan	  
även	  resultatmässigt,	  redovisa	  positiva	  nyheter.	  I	  de	  första	  matcherna	  
mötte	  P14	  Lugi	  TK	  och	  P12	  Kronprinsens	  TK.	  Tyvärr	  blev	  det	  förlust	  i	  båda	  
matcherna.	  I	  de	  andra	  matcherna	  mötte	  både	  P14	  (hemma)	  och	  P12	  (bor-‐
ta)	  Skanör-‐Falsterbo	  TK.	  P14	  vann	  sin	  match	  med	  2-‐1	  (1	  vunnen	  singel-‐
match	  och	  en	  vunnen	  dubbelmatch)	  efter	  att	  ha	  visat	  upp	  ett	  bra	  spel	  
med	  härligt	  tålamod.	  I	  P12-‐drabbningen	  lyckades	  vi	  vinna	  en	  match,	  men	  
tyvärr	  förlorades	  en	  singel-‐	  och	  en	  dubbelmatch.	  Överlag	  har	  det	  rört	  sig	  
om	  väldigt	  jämna	  matcher	  och	  en	  del	  av	  matcherna	  har	  avgjorts	  först	  
långt	  in	  i	  skiljeset.	  För	  P14	  väntar	  nu	  ett	  juluppehåll	  och	  då	  är	  det	  givetvis	  
extra	  skönt	  att	  ha	  en	  vinst	  i	  bagaget,	  inför	  de	  kvarvarande	  seriematcherna.	  
För	  P12	  väntar	  en	  match	  den	  8	  december	  hemma	  mot	  Ödåkra	  TK.	  	  
	  


