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Smått och gott 

 
 

Träningen pågår för fullt och 

än så länge har vi kunnat 

spela utomhus. Vilken härlig 

brittsommar det blev! 

Tennisskolan gör ett 

uppehåll under höstlovet 

vecka 44 och fortsätter efter 

det fram till och med vecka 

50. Lördagen den 10 

december är det ingen 

ordinarie träning då vi 

inbjuder till vår Luciatennis. 

Mer info följer när den 

dagen börjar närma sig.  

 

Nytt i 

verksamheten 
Det har hänt en del  sedan i 

våras. Pierre Schönknecht 

har flyttat till Stockholm och 

har således slutat som 

tränare. Han är dock kvar 

som verksamhetsansvarig, 

en roll som han delar med 

Jenny Jiserup.  Jenny är 

också ansvarig för 

minitennisen.  Vi hälsar 

Jakob Bengtsson 

välkommen tillbaka efter sin 

studieperiod i Spanien. 

Jakob arbetar som tränare 

på Mini, Midi och Maxinivå. 

Vi vill slutligen rikta ett stort 

tack till Jakob Skogström för 

hans insats som 

minitennistränare under 

föregående termin. 

 

Vintervila för 

utebanor 
Hösten är här men än är det 

någon vecka kvar innan vi 

bommar igen uebanorna 

och klubbstugan för den här 

säsongen. Det går alltså 

fortfarande utmärkt att 

boka båda våra banor. Men 

dagen närmar sig då 

banorna ska göras iordning 

för vintervila. All hjälp är då 

välkommen. Vi planerar att 

stänga banorna i början av 

oktober. Håll utkik på FB 

och vår hemsida för mer 

info. 

Anmälan till IF SO 

TOUR  
Nu finns information  på vår 

hemsida om IF SO TOUR-

tävlingar på lagom avstånd 

och vi tipsar både om Mini, 

Midi och Maxitouren. Vi har 

även satt upp affischer. Alla 

deltagare får spela minst 

fyra matcher och alla blir 

vinnare och får medalj efter 

tävlingens slut. 

Chans att påverka 

Richard, Anders, Mattias, Petter, vår 

verksamhetsansvarige Pierre och Joachim behöver 

din hjälp. Foto: Emy Jiserup. 

Är du en person som kan 

inspirera och engagera 

andra, leda och fördela 

arbete, har ordning och 

reda och gillar 

administration? Kanske har 

du barn i verksamheten och 

drivkraften att vara med 

och påverka Lomma TFs 

riktning? Tveka då inte utan 

hör av dig till någon i 

styrelsen.  

Få racketar till 

utlåning 
Vi ser helst att barnen har 

med sig  sitt eget racket till 

träningen. Vid behov  har vi 

ett fåtal racketar till 

utlåning.  Gå gärna  in på 

vår hemsida där ni hittar en 

racketguide för olika nivåer. 

 

https://www.facebook.com/LommaTF/?ref=aymt_homepage_panel
http://lommatf.se/
http://lommatf.se/traning/juniorlaget/if-so-tour-ht-16/
http://lommatf.se/traning/juniorlaget/if-so-tour-ht-16/
http://lommatf.se/traning/juniorlaget/if-so-tour-ht-16/
http://lommatf.se/traning/juniorlaget/if-so-tour-ht-16/
http://lommatf.se/traning/juniorlaget/if-so-tour-ht-16/
http://lommatf.se/om-oss/kontakt/tranare/styrelse/
http://lommatf.se/om-oss/kontakt/tranare/styrelse/
http://lommatf.se/om-oss/kontakt/tranare/styrelse/
http://lommatf.se/spela-med-ratt-racketstorlek/
http://lommatf.se/spela-med-ratt-racketstorlek/
http://lommatf.se/spela-med-ratt-racketstorlek/
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Regionalt och 

nationellt 

 Svensk Tennis Syd söker 

ny verksamhetschef.   

Foto: Svensk Tennis Syd. 

Christer Sjöö  som innehaft 
posten har antagit 
uppgiften att bli ny 
Generalsekreterare för 
Svenska Tennisförbundet. 
Han tillträdde sin nya tjänst 
i mitten av september.  
 

 Tennis Syds 12-årsIag har 
gått vidare till final i Sofias 
Cup, landets största 
lagtävling för  Flickor 12.  

Tjejerna i Lag Syd:Mina Lövqvist, Vanja Cado, 

Filipa Knezevic, Johanna Bernhold, Olivia Lindestaf 
och Liv Stafström. Foto: Svenska Tennisförbundet. 

Lag Syd gick segrande ur sin 

pool efter vinster mot 

Göteborg, Väst och 

Stockholms lag 2. Den 

avslutande Sverigefinalen 

spelas 5–6 november mot 

Stockholm  i Näsbypark.  

 

 Den 15 till 23 oktober 

bjuds det på fin tennis i vår 

huvudstad då IF Stockholm 

Open avgörs i Kungliga 

Tennishallen. De båda 

hårdservande herrarna - 

amerikanen John Isner och 

kroaten Ivo Karlovic - är de 

senast klara spelarna inför 

årets upplaga. De stora 

affischnamnen i år blir 

annars fransmannen Gael 

Monfils och argentinaren 

Juan Martin del Potro. 

 

 Sensommaren dröjde sig 

kvar i Båstad när det var 

dags för Davis Cup, helgen 

den 16-18 september. 

Tyvärr fanns det inte så 

mycket mer att glädjas åt  i 

tennismeckat denna helg.  

Nederländerna krossade 

Sverige med hela 5-0 och nu 

väntar en direkt avgörande 

nedflyttningsmatch mot 

Israel  borta 28–30 oktober. 

Vinnaren säkrar fortsatt 

kontrakt i Europa-

/Afrikazonens grupp 1. 

 

 

Internationellt 

 
Foto: Jenny Jiserup. 
 

 I september månad  tog 
Johanna Larsson ett nytt kliv 
i karriären då hon placerade 
sig bland de 45 bäst rankade 
WTA-spelarna i världen. 
 

 Rafael Nadal, är en av de 
senaste OS-idrottare vars 
medicinska uppgifter 
offentliggjorts av hacker-
gruppen Fancy Bears.  Nadal 
har tillstånd att använda 
förbjudna läkemedel. 
-Jag har fått 
antiinflammatoriska medel, 
det är inget nytt, säger 
Nadal som flera gånger 
tidigare anklagats för 
doping.   
 
 
 

Källor : 
 Svensk Tennis Syd 
Svenska Tennisförbundet 
Stockholmopen.se 
Dagens Nyheter 
 

 

http://www.tennis.se/Forbundet/Regioner/SvenskTennisSyd
http://www.tennis.se/
http://www.stockholmopen.se/
http://www.dn.se/

