FÖRENINGSNYTT
Luciatennis
avrundar terminen
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Matchskola i Lund
Vi slår ett slag för
matchskolan (mini, midi,
maxi) på Victoriastadion i
Lund.

Lördagen den 14 oktober
fick Lomma TF besök av Ola
Mårtensson och Håkan
Jonsson från Svenska
Tennisförbundet. Under en
fyra timmar lång workshop
drillade de våra tränare
kring hur man på bästa sätt
lär ut tennis till barn på röd,
orange och grön nivå.

Träningen har dragit igång
igen efter
höstlovsuppehållet. Nu kör
vi på fram tills terminen
slutar den 17 december.
Efter juluppehållet startar
tennisskolan igen vecka 2.
Det är ett tryggt alternativ
för den som vill lära sig
spela matcher under lekfulla
former.

I vanlig ordning avrundar vi
terminen traditionsenligt
med Luciatennis. Lördagen
den 9 december är således
all träning inställd. Kl 13-16
är ni alla hjärtligt välkomna
till Blå hallen för mingel, fika
och lekfull minitennistävling
för den som är sugna på lite
matchspel. Vi har även i år
klasser för alla åldrar. Mer
information när dagen
närmar sig.

Teori och praktik

Nästa tillfälle är fredagen
den 17 november. Sista
anmälningsdag är
måndagen den 13
november. Fredagen den 8
december är sista gången
för den här terminen. Tiden
är alltid 19-21 och
kostnaden 50 kr som
betalas på plats. Anmälan
till info@lommatf.se
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Nytt racket i
vinter?

Du vet väl att du kan köpa
tennisracketar och annan
utrustning från Fair Play
Store via Lomma TF? Kolla
in vår hemsida för mer info.
Behöver ditt racket omsorg
kontaktar du vår strängare
Mattias. Info och
prisuppgifter på hemsidan.

FÖRENINGSNYTT
Fysträning för alla
Från och med nästa termin
erbjuder LTF fysträning
under en halvtimme varje
vecka. Passen är öppna för
alla barn och ungdomar i
tennisskolan och är
kostnadsfria. Louise är den
tränare som håller i passen.
Huvudansvarig för fysen är
Jenny.

Regionalt och
nationellt
Nu är de igång – svensk
herr- och damtennis högsta
serier. Kommer fjolårets
mästare Fair Play TK hålla
för favoritskapet även i år?
Malmöklubben kryddar som
vanligt Elitserien med ett
antal utländska, högt
rankade spelare. Fältet i
övrigt då?
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Lagtävling är lagtävling och
trots långt bättre ranking i
de flesta fall får
Sverigetvåan Mikael Ymer
som gått från SALK till Solna
TK och Sverigeettan
Johanna Larsson, HTK passa
sig för ett antal hungriga
spelare, på väg upp. Ta dig
in till Fair Play stadion om
du vill se topptennis på nära
håll i vinter.

avslutade en 15 år lång och
framgångsrik proffskarriär.

Det blev en fin
andraplats för Tennis Syds
12-årslag som i finalen av
Sofias Cup ställdes mot
Stockholm helgen 4-5
november. Finalen spelades
i Näsbypark, Stockholm.
Sofias Cup är Sveriges eget
”mini-Fed Cup” för flickor
12 år och har spelats sedan
år 2000. Tävlingen avgörs i
två steg: regionsspel mellan
de sju regionerna samt en
avslutande Sverigefinal.

Sverigeettan Johanna
Larsson och holländska
dubbelpartnern Kiki Bertens
överraskade alla när de i
oktober tog sig till final i
”den femte Grand Slamturneringen” – WTAslutspelet i Singapore. Väl
där fick de ge sig i en tuff
final mot Timea Babos och
Andrea Hlavackova.

Internationellt

”Team JoKi" har många fina resultat i
bagaget.

Det känns än så länge lite
avlägset. Vi vill ändå redan
nu passa på att önska er alla
en god jul och ett gott nytt
år!
Sofia Arvidsson tillsammans med
Lomma TFs medlem Emy.

SALK-spelarna Karl Friberg och Mirjam
Björklund blir farliga i Elitserien. Foton:
Swetennis.

Förra året fick Sofia
Arvidsson tävlingen
uppkallad efter sig när hon
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Källor :
Svensk Tennis Syd
Svenska Tennisförbundet
Helsingborgs Dagblad

