FÖRENINGSNYTT
Vuxenkurs nästan
fulltecknad
Vi upprepar förra årets
succé och erbjuder dig som
är nybörjare eller mindre
van motionsspelare fem
veckors intensivträning på
våra två grusbanor intill
Pilängshallen.

Mattias är ny huvudtränare för vår
vuxentennis som pågår mellan vecka 20 och
24. Foto: ATL

Mattias Jiserup med bred
tränarerfarenhet leder
kursen som löper från vecka
20-24. Du tränar måndagar
och torsdagar kl 18-19.30.
Kursavgift: 950 kr +
medlemskap. Men det är
inte många platser kvar nu!
Anmäl dig på
info@lommatf.se Uppge
namn, adress, mobilnr och
mailadress. Mer
information om kursen finns
på vår hemsida.
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Boka in i
kalendern…
Vårstädning av utebanorna.
Helgen den 22-23 april
beger vi oss till utebanorna
och greppar räfsorna. Det är
då dags att börja göra
grusbanorna fina inför
utesäsongen. Ju fler vi blir
desto snabbare går det och
desto finare blir banorna till
sist! Mer info följer när
helgen närmar sig men boka
redan nu in någon eller
varför inte båda dagarna?
Ystadlägret helgen 9-11
juni. Anmälningstiden är
förlängd! Det blir 10-12
timmars tennisträning och
en massa roliga
kringaktiviteter!
Åldersgränsen för lägret är
10 år. Information om lägret
hittar du här. Anmälan
info@lommatf.se.
Sommartennisen vecka 2526. Det dröjer ett tag till
innan sommaren nalkas och
terminen slutat vecka 22.
Vår Sommartennis är för dig
som vill spela mer tennis
efter det eller som vill prova
på. Observera att anmälan
ännu inte har öppnat. Vi
kommer inom kort ut med
mer info.

Lomma Tennisförening

Box 107, 234 22 Lomma
www.lommatf.se
info@lommatf.se

Uppehåll för
påsklov

Fair Play TKs Cornelia Lister är en av
toppspelarna på damsidan som kämpar om
titeln i Rebound Ace Open. Foto: SvTF

Mellan den 10 och 16 april
håller tennisskolan stängt
för Påsklov. Du som är
sugen på att tävla, ta en titt
på vår hemsida där vi har
listat förslag på IF So Tourtävlingar i närområdet. Vill
du få inspiration och titta på
när Sverigeeliten tävlar kan
du ta dig in till Fair Play
Stadion där
vintertourtävlingen
Rebound Ace Open spelas
mellan den 10-14 april.

Sista matchskolan
5 maj

Vi vill redan nu påminna om
fredagen den 5 maj då
terminens sista matchskola
tillsammans med ATLs

FÖRENINGSNYTT
tennisskoleelever går av
stapeln på Victoriastadion i
Lund. Tiden är som vanligt kl
19-21. Anmälan
info@lommatf.se

Nytt samarbete på
gång

I samarbete med Fair Play
TK är det från den 1 maj
möjligt för våra medlemmar
att köpa racketar och annan
tennisutrustning från
shopen hos Fair Play via
Lomma TF. Kontakta Petter
Swedmark eller Isak
Palmborg för mer
information. Vi publicerar
inom kort information om
produkter och priser på vår
hemsida.
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Banöppning för
hela familjen
Söndagen den 7 maj kl 1315 välkomnar vi er alla till
vår traditionella
banöppning.
I år går den i familjens
tecken! Våra tränare finns
på plats och hjälper till med
tennislekar på banan. Det
går också bra att spela fritt.
Eller varför inte gå vår lilla
tipsrunda? Vi tänder grillen
och förutom goda korvar
kommer vi även ha dryck,
kakor, godis och glass till
försäljning.
Nytt för i år är att du har
möjlighet att provspela olika
typer av racketar från
Babolat och Wilson
från Fair Play store.
Du kan självklart även titta
förbi om du har frågor, om
du vill anmäla dig till vår
tennisskola eller teckna
Sommarkort.
Programmet publiceras i sin
helhet inom kort. Våra
banor är bokningsbara 1
maj till 30 september.
Observera våra mycket
förmånliga priser!

Lomma Tennisförening

Box 107, 234 22 Lomma
www.lommatf.se
info@lommatf.se

Regionalt och
nationellt
Tennis Syds årsmöte
hölls i Älmhult den 25 mars.
Närmare 40 deltagare slöt
upp. Till ny ordförande i
Tennis Syd valdes Lars
Ekdahl, klubbchef i Ystad
Tennisklubb.

Vid årsskiftet gick svensk
tävlingstennis över i ett nytt
tävlingssystem. Redan i dag
har drygt 8000 personer en
aktiv tävlingslicens. Mer
information om hur du
registrerar dig i Tävling
online hittar du på vår
hemsida.

Källor:
Svensk Tennis Syd
Svenska Tennisförbundet

