
 

 

Delta i Lomma Tennisförenings Vuxenträning 

 

Har du en dröm om att lära dig slå på den där gula lilla bollen eller har du 

kanske redan spelat lite tennis för motionens skull och vill ta dig ett steg 

vidare? Du har kanske barn som tränar i föreningen och vill kunna spela lite 

med familjen i sommar? Eller kanske du rent av hade tänkt ladda upp inför vårt 

Klubbmästerskap i augusti? 

 

Då kan vår vuxenträning vara något för dig. Vi upprepar förra årets succé och 

erbjuder dig som är nybörjare eller mindre van motionsspelare fem veckors 

intensivträning på våra två grusbanor intill Pilängshallen.  

Det blir Mattias Jiserup som leder träningen. Mattias har huvudansvar för 

föreningens vuxenträning och bred erfarenhet både som spelare och som 

tränare. Mattias får hjälp av ytterligare en tränare. 

I samarbete med Fair Play TK kan vi dessutom erbjuda våra deltagare 

möjligheten att fritt provspela olika typer av racketar från Wilson och Babolat. 

Racketar och annan tennisutrustning från shopen hos Fair Play finns till 

försäljning via Lomma TF. 

 

Ta chansen, utveckla ditt tennisspel och kom igång på gruset! Först till kvarn till 

10 platser, 5 i vardera grupp så anmäl dig redan idag!  

 

Hälsningar  

Jenny  

 

 



 

Lomma Tennisförenings Vuxenträning 

Period:  

Vecka 20-24 

Ingen träning Kristi Himmelsfärd to 25/5 

Veckodagar och tider:  

Måndagar kl 18-19.30 

Torsdagar kl 18-19.30 

Huvudtränare: 

Mattias Jiserup + hjälptränare 

(Förändringar kan ske vid enstaka tillfällen) 

Plats:  

Våra grusbanor intill Pilängshallen.  

 

Anmälan: 

info@lommatf.se eller via vår hemsida  

Sista anmälningsdag 30 april. 

Anmälan ska innehålla namn, adress, mobilnr och mailadress.  

Ange också om du är på nybörjar- eller fortsättningsnivå.  

Först till kvarn till 10 platser, 5 i vardera grupp. 

Anmälan är bindande. 

 
Kursavgift:  

950 kr + medlemsavgift. 

(100 kr enskilt medlemskap/300 kr familj) 

Medlemskapet löper från 1/1-31/12 2017. 

Betalas via vårt bankgironummer 921-3067 senast den 12/5.  

Vv ange fullständigt namn vid betalning. 

Var vänlig observera följande: 

+ 18 år 

All träning sker utomhus. Träningstillfällen kan därför komma att försenas eller helt ställas 

in.  

Vi har inte möjlighet att erbjuda ersättningsträningar.  

Reducerad avgift medges ej. 

Vid för få anmälningar måste vi tyvärr ställa in kursen. 

 

mailto:info@lommatf.se
http://lommatf.se/anmalan/

