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Terminstart! 
Vi hälsar alla barn i 

träningsverksamheten 

välkomna till en ny 

tennistermin. För oss är det 

viktigt att kunna erbjuda en 

öppen och välkomnande 

träningsmiljö. Föräldrar får 

gärna titta på när barnen 

tränar och vi tar tacksamt 

emot era synpunkter! 

Kontakta tränarna eller 

skicka ett mail till oss. 

info@lommatf.se   

Vår tennisskola erbjuder 

fyra nivåer: mini, midi, 

maxi- och juniortennis. Vi 

vill att alla respekterar att 

det är tränarna och enbart 

tränarna som avgör när 

barnen är redo att flytta till 

en ny nivå. Det är ingen 

möjlig eller önskvärd väg att 

via påtryckningar försöka 

påverka tränarna.  

Alla som kommer i kontakt 

med vår verksamhet bör 

läsa igenom och ta till sig 

värdegrunden som utgör 

vår gemensamma 

utgångspunkt. Med den i 

ryggen vill vi skapa trivsel 

och gemenskap.   

Nu ser vi fram emot en 

härlig vårtermin 

tillsammans! 

Hälsningar, 

Jenny Jiserup 

Verksamhetsansvarig 

Petter Swedmark 

Styrelseordförande 

 

Uppehåll vecka 8 

Foto: Patrick Buschow 

Nu lirar vi på fram till 

Sportlovet. I vanlig ordning 

gör vi då ett uppehåll i 

träningsverksamheten. 

Fram till dess, tänk på att vi 

från och med i år erbjuder 

gratis fysträning. Tiden är 

tisdagar 17-17.30. Ingen 

föranmälan krävs. All fys 

sker utomhus! Samling i Blå 

hallen.  

Under lovet finns goda 

möjligheter att tävla. Ett 

tips är Euro Finans Cup i 

Vikingahallen i Lund. 

Poolspel i 10- och 11-

årsklasserna och ABC-

indelning i 12-årsklasserna. 

Anmälan senast 11 februari. 

Det finns även en del SO 

Tourtävlingar för våra 

yngsta att välja mellan.  

Ny Matchskola 
För våra yngsta elever 

fortsätter Matchskolan i 

Lund under våren. Barnen 

får möjlighet att tävla i mini, 

midi och maxitennis. Mer 

information kommer inom 

kort.  

 

På gruset 
Vi fortsätter den inslagna 

vägen och arrangerar 

vuxenträning när 

utesäsongen drar igång i 

maj. Tre perioder är att 

vänta.  

V 19-20 

V 21-22 

V 25-26 

Samma tid varje kursperiod: 

måndag och torsdag 18-

19.30. Vi öppnar upp 

anmälan när det börjar 

närma sig.  

Årets Sommartennis infaller 

som vanligt under 

midsommarveckan och 

veckan därpå, dvs v 25-26.  

 

Tänk på… 

Vi finns där du finns. 
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Regionalt och 

nationellt 

 I december förra året 

avgjordes Elitserien. Liksom 

året dessförinnan stod vår 

samarbetspartner Fair Play 

TK högst upp på prispallen 

både på herr- och på 

damsidan. Båda finalerna 

spelades på Fair Play 

stadion och sändes live via 

Malmöklubbens 

Facebooksida, ett försök att 

nå ut till fler.  

Liksom 2016 blev Fair Plays herrlag svenska 

mästare. Även Malmöklubbens damlag fick bära 

guldhattar. Foto: Svenska Tennisförbundet 

Vi vill också gratulera vår 

andra samarbetspartner 

ATL som efter seger i 

herrarnas division 1 gör 

FPTK sällskap i årets 

Elitserie. För tredje gången i 

Lundaklubbens historia 

lyckas man ta sig in i svensk 

tennis finrum. Damlaget 

visade vägen 2015. Året 

därpå upprepade klubbens 

herrlag bedriften.  

Internationellt 
 

Saknad 2016. I april förra året kom Sverigeettan 

Johanna Larsson tillbaka och hjälpte Fed Cup-laget 

ta sig tillbaka till Europa/Afrikazonens grupp 1 efter 

en kort sejour i grupp 2. Foto: Svenska 

Tennisförbundet 

 

 7-10 februari befinner sig 

det svenska damlandslaget i 

Tallin, Estland där Fed Cup -

gruppspelet i 

Europa/Afrikazonens grupp 

1 avgörs. 14 nationer deltar. 

Kroatien med Donna Vekic 

(52 på 

singelvärldsrankingen) och 

Ungern med Timea Babos 

(51) i spetsen är två av 

Sveriges 

gruppspelsmotståndare. 

Tredje lottade nationen är 

Slovenien. FC-kapten 

Mattias Arvidsson har 

nominerat Rebecka 

Peterson (148), Cornelia 

Lister (429) och Jacqueline 

Cabaj Awad (504). Den 

fjärde platsen hålls öppen. 

Laget samlas och tränar i 

Stockholm dagarna före 

avresan. 

 Årets första Grand Slam-

turnering Australian Open 

är inne i slutskedet.  

Förra året tog han sig hela vägen till final. I årets AO 

försvann Rafa redan i kvarten mot Kyle Edmund. 
Foto: Dreamstime 

När världsettan Rafael 

Nadal nu är ute ur 

turneringen efter 

kvartsfinalförlust mot 

kroaten Marin Cilic ligger 

fältet öppet för 

andraseedade Roger 

Federer. På damsidan kan vi 

konstatera att danska 

världstvåan Wozniacki 

hittills gjort sitt jobb och 

tagit sig till semifinal. Detta 

efter kvartsfinalseger mot 

spanjorskan Suarez Navaro. 

En intressant kvartsfinal på 

övre halvan är den mellan 

världsettan Simona Halep 

och tjeckiskan Pliskova (6). 

Till helgen vet vi vem som 

har prickat formen bäst.  

 
 

Källor : 
Svensk Tennis Syd 
Svenska Tennisförbundet 
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