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Luciatennis och 

juluppehåll 
Lördagen den 10 december 

kl 13-16 är ni hjärtligt 

välkomna till vår årliga 

Luciatennis som brukar vara 

en uppskattad tradition.  

 

Mingla, fika och delta gärna 

i vår uppskattade 

minitennistävling med 

klasser för alla åldrar och 

nivåer. Anmälan sker innan 

10 december till 

info@lommatf.se. Kommer 

man  i sista stund på att 

man vill delta finns Isak och 

Jenny på plats kl 12-12.30 

för att ta emot eventuella 

efteranmälningar. Det är 

träning som vanligt dagen 

efter Luciatennisen den 11 

december.    

Tennisskolan fortsätter sen 
ytterligare en vecka fram till 
och med söndagen den 18 
december. Träningsstart 
efter juluppehållet är  
lördagen den 14 januari. 

Isak ny 

huvudtränare 
Framöver kommer LTF  ha 

två huvudtränare. Jenny 

Jiserup fortsätter som 

verksamhetsansvarig och 

parallellt som huvudtränare 

för minitennisen.  

 

Som huvudtränare för 

nivåerna midi, maxi, junior 

träder Isak Palmborg in. Isak 

har erfarenhet från samtliga 

träningsnivåer i föreningen 

och känner verksamheten 

väl.  Han tar över 

huvudtränarrollen efter 

Pierre Schönknecht som 

under många år har varit en 

mycket uppskattad tränare 

och viktig kugge i 

föreningen. Vår förhoppning 

är att Pierre inte helt 

försvinner ifrån oss. 

Chansen att få träffa honom 

igen i något sammanhang är 

sannolikt god. 

Sista Matchskolan 

närmar sig 
Sista Matchskolan för 

terminen närmar sig och det 

går redan nu bra att anmäla 

sig. Datumet är fredagen 

den  9 december och tiden 

19-21.  

 

 

Plats ATL, Viktoriastadion. 

Skicka ett mail med namn, 

födelseår och nivå – Mini, 

Midi, Maxi - till 

info@lommatf.se senast 

onsdagen den  7 december.  

Skräddarsydd kurs 

för tjejer 
Vi kan glädjande meddela 

att tre av våra duktiga 

tränare – My, Louise och 

Evelina - kommer att delta i 

Svenska Tennisförbundets 

ledarskapsutbildning för 

tjejer på Bosön helgen den 

26-27 november. 

Utbildningen är ett led i 

förbundets satsning för att 
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få fler kvinnor i ledande 

positioner inom tennisen. Vi 

önskar tjejerna stort lycka 

till! 

Följ oss i sociala 

medier 

 

Lomma TF finns där du 

finns. Följ oss gärna på 

Facebook, instagram och 

twitter. 

Regionalt och 

nationellt 

 
Årets Masterssegrare Louise Wikander  

(sittande) med Tennis Syds finallag i  

Sofias Cup. Foto:Svensk Tennis Syd. 

 Årets bästa 

poängplockare i Svenska 

Juniortourens tio 

deltävlingar stod på 

startlinjen i 14-åringarnas 

masters, helgen den den 5-6 

november i Näsbypark. 

Årets segrare på flicksidan 

blev ett år unga Louise 

Wikander, IS GÖTA, 

Helsingborg.  Adam 

Heinonen (Växjö TS),  även 

han från Tennis Syd stod 

högst upp på prispallen i 

pojksingeln. 

  Herrarnas samt 

damernas  Elitserier drog 

igång tidigare i november 

och ni behöver inte åka 

långt för att se bra tennis i 

vinter.  

 
Fair Plays herrar är regerande Elitseriemästare. 

Håller de hela vägen i år? Foto: Fair Play TK 

 

Malmöklubben Fair Play TK 

stod högst upp på prispallen  

i de respektive serierna 

förra året och får gälla som 

favoriter både på herr- och 

damsidan.  

Ytterligare två skånska lag 

finns med i årets upplagor, 

HTK på damsidan och ATL 

på herrsidan. 

 

 Fredrik Rosengren 

avslutade sista matchen 

som förbundskapten för 

Davis Cup-laget med förlust. 

Detta  i playoffmatchen 

borta mot Israel.  Därmed är 

Sveriges degradering till 

grupp 2 ett faktum, en 

historisk bottennivå för 

svensk tennis. 

 

 
Foto: Svenska Tennisförbundet 
 

Hur förbundskaptensrollen 

framöver ska utformas och 

vem som får ta över är ännu 

oklart. 

Internationellt 

 Andy Murray kan numera 

titulera sig världsetta.  

 
Foto: KBC TV 

 

Den 29-årige britten tog 

över förstaplatsen när han i 

november vann 

mastersturneringen i Paris 

samtidigt som Novak 

Djokovic – som toppat 

rankningen i 122 veckor – 

åkte ut i kvartsfinalen. 

Textkällor : 
 Svensk Tennis Syd 
Svenska Tennisförbundet 
Dn.se 

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

