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Ordföranden har 

ordet 

 
Utesäsongen är i full gång! 

Våra banor är i väldigt bra 

skick! Utnyttja det!! 

Under utesäsongen är det 

säkert så att vi mer frekvent 

följer våra barns utveckling 

på banan. Att sitta i solen 

och titta på rolig tennis och 

barnens idrottslekar lockar 

mer än en mörk hall. Det 

föranleder oss också om att 

reflektera över hur viktigt 

det är att vi alla (styrelse, 

tränare, barn, föräldrar och 

övriga medlemmar) drar åt 

samma håll och att vi alla 

följer vår 

värdegrund. Föräldrar och 

anhöriga får gärna närvara 

under träningarna men det 

är tränarna som leder 

träningspassen. Likadant vid 

matcher, barnen och 

domarna dömer. 

Vår verksamhet följer 

Riksidrottsförbundets 

riktlinjer för barn och 

ungdomsidrott där leken, 

glädjen och lusten att röra 

sig sätts i första rummet. 

Om vi alla följer dessa enkla 

riktlinjer så tror vi att 

barnen får en mycket mer 

lärorik och rolig 

tennisupplevelse. Väl mött 

på banan. 

Petter Swedmark 

Ordförande i Lomma TF 

Snart sommarlov  

 
 

Snart säger vi farväl till 

vårterminen. Vecka 22 är 

sista träningsveckan för våra 

tennisskoleelever. Därefter 

väntar ett långt, härligt 

sommaruppehåll med bus, 

lek, bad och kanske en del 

tennis. Den som vill 

fortsätta spela hos oss i 

sommar kan anmäla sig till  

Sommartennisen som 

arrangeras på våra 

grusbanor under veckorna 

25 och 26.  

info@lommatf.se för 

anmälan. Höstterminen drar 

igång vecka 36. Vill du 

fortsätta hos oss behövs 

ingen nyanmälan.  Samma 

grupper och tider gäller till 

hösten om inget annat 

meddelas.   

Seriespelet igång 

 

Tennis Syds utomhusserier 

har äntligen dragit igång och 

vi har hela tre lag med 

under den här säsongen – 

ett herrlag, ett damlag och 

P12. Kom gärna och heja 

fram våra lag under deras 

hemmamatcher.  

 

Mycket att erbjuda 

 

Tack vare vårt samarbete 

med Fair Play store har du 

möjlighet att provspela och 

köpa racketar och annan 

tennisutrustning genom oss. 

Kontakta Isak på 

info@lommatf.se eller på 

mobilen 0725-10 95 65 för 

mer information. 

Produktinformation hittar 

du nu på www.lommatf.se. 
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En annan nyhet är att du 

har möjlighet att få ditt 

racket strängat hos oss. 

Mattias är ny strängare 

inom föreningen. Mer 

information och priser 

publiceras inom kort på 

hemsidan.  

Delta i vårt KM 
Årets Klubbmästerskap 

arrangeras under 

höstterminens första 

skolvecka, vecka 34. 

Formatet blir detsamma 

som ifjol dvs tävlingen 

spelas under en hel vecka. 

Vi har som vanligt klasser 

för alla åldrar och hoppas på 

lika fin uppslutning som 

förra året. Mer information 

och hur du anmäler dig 

kommer snart. 

Regionalt och 

nationellt 

 

Foto: Ericsson Open 

I sommar finns det två 

tävlingar i närheten med 

internationellt startfält som 

alla tennisentusiaster bör 

besöka. 25000 dollars ITF-

tävlingen Lund Ladies 

arrangeras av förbundet i 

samarbete med ATL. 

Tävlingen spelas på 

Smörlyckan i Lund den 25 

juni-2 juli. Sverigeeliten och 

delar av världseliten samlas 

i vanlig ordning under 

tennisveckorna i Båstad. 

Herrarna är först ut den 16-

23 juli. Damerna intar 

centrecourten den 23-30 

juli. 

 

Ett av zonspelen i landets 

största utomhustävling för 

juniorer Next Generation 

Cup (f.d Kalle Anka Cup) 

avgjordes i vår absoluta 

närhet på LBTKs 

utomhusbanor den 11-14 

maj. Tävlingen lockade i år 

ett 80-tal spelare varav 

några gick vidare till 

Regionsfinalen som spelas i 

Jönköping den 3-5 juni. 

Sverigefinalen spelas i 

Båstad den 26-30 juni. 

 

 

 

 

 

Internationellt 

 
Foto: The Economist 
 

Maria Sharapova som 
under våren gjort comeback 
på touren efter 13 
månaders 
dopingavstängning erhåller 
inget wild card till årets 
andra Grand Slamturnering 
Franska Öppna 
Mästerskapen. Sannolikt till 
stor lättnad för hennes 
konkurrenter. En av de 
hårdaste kommentarerna 
riktade mot ryskans 
comeback kommer från 23-
åriga kanadensiskan 
Eugenie Bouchard som inte 
skräder orden. 
-Hon är en fuskare och jag 
tycker inte att en fuskare 
ska få utöva sin idrott igen. 
Franska Öppna pågår mellan 
22 maj och 11 juni. 
 

 
Källor : 
 Svensk Tennis Syd 
Svenska Tennisförbundet 
The Telegraph 
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