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Full fart på 

banorna 

 

Utesäsongen har tagit rejäl 

fart och det är roligt att se så 

många nya ansikten på våra 

fina grusbanor. Du bokar din 

tid här. Du kan även teckna 

Sommarkort - Familjekort 

eller Juniorkort - som 

betalas via vårt 

Bankgiro 921-3067. Se mer 

info på vår hemsida. 

Föreningens samtliga 

träningspass är numera 

förlagda till 

utomhusbanorna OM det  

inte skulle vara alltför 

regnigt och blött. Håll utkik 

på vår Facebooksida för info 

om inställd utomhusträning. 

 

Seriespelet igång 

Vårt P10 lag har på 

hemmaplan mött Höllvikens 

TK. P 21 spelar i sin serie 

mot killar från Dalby TK 

och ÅBTK. Nästa 

hemmamatch för P10 är 12 

juni och för P21 den 18 juni 

– kom gärna och heja fram 

grabbarna! Klicka här för 

mer information om hur det 

går får våra lag. 

 

Delta i vår 

Sommartennis 

Anmäl dig till Lomma TFs 

Sommartennis. Denna 

kommer precis som tidigare 

år pågå under två veckors 

tid, de två sista veckorna i 

juni: 

- Vecka 1 (måndag-torsdag): 

20-23 juni  

- Vecka 2 (måndag-fredag): 

27 juni-1 juli  

Pris: 500 kr per vecka. 

Anmälan skickas till 

info@lommatf.se senast 12 

juni. 

 

Viktigt jobb som 

banvärd 

 

Våra banvärdar gör ett 

viktigt och bra jobb med att 

fixa både på och runt 

banorna och i klubbstugan. 

Vi kan återigen se fram 

emot en sommar med banor 

i mycket gott skick och en 

trevlig miljö att vistas i.  

 

Tävla mot andra 

medlemmar 

Årets Klubbmästerskap 

spelas som vanligt  i slutet 

av augusti. Vi brukar ha 

klasser för junior såväl som 

för senior. Håll utkik på vår 

hemsida för mer info inom 

kort! 

Nu åker vi till 

Ystad! 

 

Den 3 juni bär det av till vårt 

årliga träningsläger i Ystad. 

Helgen kommer bjuda på 

massor av tennis och roliga 

aktiviteter på Ystad TK:s 

fina träningsanläggning. Vår 

förhoppning är att vi får 

perfekta förhållanden med 

riktigt bra sommarväder. 

 Lägret brukar bjuda på 

mycket skratt, många 

återkommande ansikten och 

omkring 10-12 timmars 

tennis. Lägret pågår till den 

5 juni. 

 

 

https://www.matchi.se/
http://www.lommatf.se/
https://www.facebook.com/LommaTF/
http://seriespel.tennis.se/index.php
mailto:info@lommatf.se
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Regionalt och 

nationellt 

 Zonspelet i NGCup är 

avslutat. Totalt deltog ca 

550 spelare i de åtta 

zontävlingarna.  

 
Av dessa kvalificerade sig  

96 spelare för vidare spel i 

regionsfinalen som kommer 

att avgöras den 4-6 juni på 

Racketcentrum i Jönköping. 

Sverigefinalen spelas i 

Båstad 26/6-1/7 

 

 Sofia Arvidsson f.d 

professionell tennisspelare 

valde för ett tag sedan att 

lägga racketen på hyllan. 

Men hennes framgångsrika 

karriär, som bäst var 

Arvidsson rankad på plats 

29 i världen, har inte gått 

obemärkt förbi. Nu får 

halländskan en tävling 

uppkallad efter sig – Sofias 

Cup - en lagtävling för 

regionens bästa 12-åriga 

tjejer.  

Många tennisvänner hoppas 

säkert också på att 

halländskan får chansen att 

ta över rollen som Fed Cup- 

kapten när Lars-Anders 

Wahlgren i sommar slutar 

som förbundskapten för de 

svenska damerna. 

 

 I9-24 juli infaller som 

vanligt tennisveckorna i 

Båstad. Först ut är herrarna 

med Sverigeettan Elias 

Ymer som stort hemmahopp 

och veckan därpå tar 

damerna plats på Båstads 

fina utomhusanläggning. Åk 

dit och se tennis i 

världsklass. 

 

 

Internationellt 

Årets andra Grand Slam-

turnering, Franska Öppna 

Mästerskapen i Paris har 

precis dragit igång. 

Världsettan Novak Djokovic 

är  i vanlig ordning 

favorittippad att  ta hem 

titeln. 

  

 
 

Detta trots att serben nyligen 

förlorade Mastersfinalen i 

Rom mot skotten Andy 

Murray. Ska  ”Nole” i år 

lyckas ta hem den enda 

Grand Slam titel han saknar 

är frågan många ställer sig 

just nu. Läs gärna vad 

Svenska Dagbladets 

tennisexpert Jonas Arnesen 

tror är det största hotet mot 

världsettan.   

På damsidan är världsettan 

Serena Williams som vanligt 

favorit till segern trots en, 

med hennes mått mätt, 

medioker säsong.  

 

 Sverigeettan bland 

damerna Johanna Larsson 

rankad 59 i världen vann i 
första omgången en tuff 

tresetare mot Magda Linette, 

rankad 86 i världen. I 

skrivande stund förlorade 

Larsson tyvärr i andra 

omgången mot bulgariskan 

Tsvetana Pironkova. Övriga 

svenskhopp är 

rullstolstennisspelaren 

Stefan Olsson och Mirjam 

Björklund i flicksingel. Elias 

Ymer, Christian Lindell och 

på damsidan Rebecka 

Peterson fick respass i 

kvalet.  
 

 

Nu återstår bara att önska 

er alla en fortsatt glad 

sommar med mycket 

grusspel!  

 

 

 

 

http://arnesen-tennis.blogspot.se/2016/05/varldsettan-det-storsta-hotet-mot-sig.html
http://arnesen-tennis.blogspot.se/2016/05/varldsettan-det-storsta-hotet-mot-sig.html

