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Uppehåll i 

Tennisskolan 
Det är snart dags för en 

paus från alla läxor och 

måsten när nu februarilovet 

väntar runt knuten. Även 

Tennisskolan gör ett 

uppehåll under vecka 8 

mellan den 20/2 och 26/2.  

Men det betyder inte att du 

måste sluta lira tennis. 

 

Det finns en uppsjö av IF So 

Tour-tävlingar att välja bland 

för den som är sugen på 

matchträning. 

 

 

Grus, bus och bad 
 

Bad och bus i Ystad även denna sommar! 

Foto: Pierre Schönknecht 

Helgen den 9-11 juni 

tillbringar vi på Ystad TKs 

vackra tennisanläggning ett 

stenkast från havet. Det blir 

10-12 timmars tennisträning 

och en massa roliga 

kringaktiviteter som 

filmkväll, volleyboll, bad, 

chokladätartävling och 

brännboll. Observera att vi 

inte tar emot några 

anmälningar än. Vi 

återkommer inom kort med 

mer information. 

Åldersgränsen för lägret är 

10 år (du ska vara född 

senast 2007).  

 

Vuxenkurs åter 
Vi upprepar förra årets 

succe och arrangerar till 

sommaren ännu en 

vuxenkurs. En nybörjar- och 

en fortsättningsgrupp tränar 

två pass per vecka på våra 

två grusbanor. Vi har slipat 

på konceptet och i år bantas 

deltagarantalet till 10 

spelare.   

Förra årets vuxenkurs blev fulltecknad 

direkt. Till sommaren kör vi så det ryker 

igen! Foto: Jenny Jiserup 

Starten går vecka 20 och 

målgången sker vecka 24. Vi 

erbjuder intensivträning 

måndagar och torsdagar kl 

18-19.30. Anmälan har inte 

öppnat än, mer information 

kommer snart. Vi kan dock 

redan nu meddela att 

Mattias Jiserup blir kursens 

huvudtränare. Mattias har 

mångårig erfarenhet som 

tennistränare för både 

vuxna och barn med en 

motsvarande TGU2-

utbildning i bagaget.   

 

Spela med rätt 

racketstorlek 
Barnen i vår Tennisskola 

spelar på anpassade banor. 

Lika viktigt är att de har en 

anpassad utrustning.  

Foto: Jenny Jiserup 

Är det någon som ännu inte 

har hunnit införskaffa racket 

eller har vuxit ifrån sitt 

gamla vill vi upplysa om 

racketguiden på vår 

hemsida. Eller fråga din 

tränare på plats.  

 

Matchskolan 

fortsätter 
Vi fortsätter den inslagna 

vägen och erbjuder våra 

spelare på mini, midi och 
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maxinivå matchspel under 

lekfulla former tillsammans 

med jämnåriga kompisar 

från ATLs Tennisskola. Ett 

perfekt tillfälle för den som 

vill lära sig tävla. 

Matchskola på Victoriastadion i Lund.  

Foto: Jenny Jiserup 

Tre fredagkvällar under 

terminen avsätts för 

ändamålet. En matchskola 

är avverkad. Nästa spelas 

den 17/3. Platsen är ATL, 

Victoriastadion i Lund och 

tiden 19-21. Mer info när 

det börjar närmar sig. 

 

Regionalt och 

nationellt 

Foto: Svensk Tennis Syd 

 Johan Sjögren, tidigare 

sportchef för Svenska 

Tennisförbundet har nu 

tillträtt som 

verksamhetschef för Tennis 

Syd.  Sjögren tar över efter 

Christer Sjöö som i 

september förra året 

tillträdde som 

generalsekreterare för 

Svenska Tennisförbundet. 

 

 Seger i femte set i den 

femte och avgörande 

matchen. Fair Play TKs Isak 

Arvidsson blev stor 

matchvinnare när han slog 

in matchbollen för Sverige i 

Davis Cup-mötet mot 

Tunisien.  

Isak Arvidsson vann femte och avgörande 

matchen mot Tunisien.  

Foto: Swetennis 

Mötet i Tunis helgen 3-5 

februari slutade därmed 3-2 

till Sverige vilket innebär 

avancemang till andra 

omgången i 

Europa/Afrikazonens grupp 

2. Ny förbundskapten för 

det svenska DC-laget är 

Johan Hedsberg som tagit 

över efter Fredrik 

Rosengren. 

  

 De svenska 14- och 16-

årslandslagen på pojk- och 

flicksidan inledde året med 

att spela EM-kval. Men trots 

flera bra prestationer 

lyckades inget av 

juniorlandslagen ta sig till 

slutspel. Tennis Syd hade tre 

spelare med under EM-

kvaläventyret. 

Coach Pontus Larsson tillsammans med 

tjejerna i F14-landslaget.  

Foto: Svenska Tennisförbundet. 
 

Louise Wikander från IS 

Göta och Klara Milicevic, 

Tabergsdalen var två av tre 

spelare i 14-årslaget på 

flicksidan. Kevin Chahoud, 

Falkenbergs TK ingick i P16-

landslaget. 

 

Internationellt 
 

En tennisspelare som tillfogade skada främst 

genom verbala attacker var som bekant 

John McEnroe. Foto: CNN 

 Game, set, match, 

förlorad landskamp blev 

resultatet för det 

kanadensiska Davis Cup-
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laget efter att en av lagets 

spelare fått hjärnsläpp och 

skjutit en stenhård boll mot 

domaren. 17-årige Denis 

Shapovalov har efter 

händelsen sagt att han 

djupt ångrar sitt ödesdigra 

misstag. Shapovalov var på 

väg mot förlust i matchen 

mot britten Kyle Edmund 

och efter ännu en förlorad 

boll svartnade det för 

kanadensaren som tog en 

boll ur fickan och sköt den i 

riktning mot domaren 

Arnaud Gabas. Bollen 

träffade Gabas öga och 

detta så olyckligt att denne 

efter händelsen fick föras till 

sjukhus för undersökning. 

Efter debaclet gick 

Storbritannien vidare och 

Kanada måste nu spela 

playoff för att behålla sin 

plats. 

 

 Det var två giganter som 

drabbade samman i årets 

första Grand Slamfinal när 

Australian Open avgjordes i 

Melbourne i januari. 

 

Foto: USA Todau 
 

Efter en mycket välspelad 

final över fem set fick 

slitvargen Rafael Nadal till 

slut se sig besegrad av 

briljante bolltrollaren Roger 

Federer. Damfinalen blev 

ett systermöte mellan 

Serena och Venus Williams 

som lillasyster slutligen 

vann. Förutom ära och 

prispengar innebar segern 

också att Serena Williams 

återtog förstaplatsen på 

världsrankingen. Därmed 

fick Angelique Kerber kliva 

ner från tronen och är nu 

världstvåa. 

Källor : 
Svenska Tennisförbundet 
Dagens Nyheter 
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