FÖRENINGSNYTT
Loven duggar
tätt

tillsammans med ATLs
tennisskoleelever. Tiden är
19-21 och platsen
Victoriastadion i Lund. För
alla barn på mini, midi och
maxinivå. Anmälan till
info@lommatf.se

Snart glider vi
på gruset
Terminen rullar på. Under
vecka 13 fram till och med
annandag påsk gör vi ett
uppehåll i tennisskolan, det
vill säga mellan den 26 mars
och 2 april. MEN det
betyder inte att du måste
sluta lira tennis under
påsken. Det finns en del SO
Tour-tävlingar att välja
mellan för våra yngsta
spelare. Tips på aktuella
tävlingar hittar ni på vår lilla
anslagstavla innanför entrén
till Blå hallen.

Sista
matchskolan

Den senaste tiden har vi
omslutits av ett
vinterlanskap. Men våren är
på väg och ett säkert
vårtecken är vår
banrustning som i år sker
helgen den 21-22 april. Vår
förhoppning är att kunna
starta uteträningen i slutet
av april eller början av maj.
Exakt tidpunkt beror
självklart på hur lång tid det
tar att rusta banorna. Med
andra ord är all hjälp med
detta viktiga arbete
välkommen!

Den 13 april är det dags för
terminens sista matchskola
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Utesäsongens
höjdpunkter…
Banöppningen. Söndagen
den 6 maj bjuder föreningen
in till en familjeeftermiddag
fylld med tennis, lekar och
annat skoj. Köp en korv eller
något annat gott från vår
lilla kiosk. Vi utlovar ett
fullspäckat program med
tuffa utmaningar både på
och utanför banan, så glöm
inte att värma upp både
kropp och knopp. Mer
detaljerat program kommer.
Vuxenkurser. Tre
intensivkurstillfällen
erbjuds. Vecka 19-20, 21-22,
25-26. Du tränar måndagar
och torsdagar på våra fina
grusbanor intill
Pilängshallen. Tiden är 1819.30. Huvudansvarig för
vår vuxenträning är Mattias
Jiserup. Vi öppnar upp
anmälan när det börjar
närma sig. Håll utkik på vår
hemsida och på vår
facebooksida.
Ystadlägret. Boka in
sommarens roligaste läger
helgen 1-3 juni. Det blir som
vanligt massor med tennis
och svalkande dopp i havet
strax intill anläggningen.

FÖRENINGSNYTT
Åldersgränsen är 10 år.
(född senast 2008) Anmälan
öppnar inom kort.
Sommartennisen. Under
veckorna 25 och 26. Du
väljer om du vill spela under
den ena eller båda
veckorna. Anmälan öppnar
inom kort.
Klubbmästerskapet. Under
en intensiv
sensommarvecka - första
skolveckan under HT, vecka
34 - ska 2018 års
klubbmästare koras. I år ser
vi fram emot en kraftig
ökning av antalet
banbokningar veckorna
innan tävlingsstart och ett
minst lika stort gäng
taggade spelare och täta
matcher som under
föregående år.

Regionalt och
nationellt
Vill du njuta av bra tennis
live på nära håll i påsk? Ta
dig då in till Fair Play stadion
i Malmö där Rebound Ace
Open avgörs 26-30 mars.
Tävlingen ingår i Svenska
Vintertouren och prispotten
är 20.000 kronor. För er
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som inte har besökt
Malmöklubben vill vi
upplysa om att hallen är
byggd i tre plan och mycket
publikvänlig.

Internationellt

I april smäller det i
Kungliga i Stockholm.
Sverige är tillbaka i den näst
högsta divisionen i Davis
Cup och dessutom klara för
andra omgången. Micke och
Elias är redo att ta sig an
Portugal.

Resultaten från den
prestigefulla Tennis Europetävlingen Kungens kanna
och Drottningens pris som
arrangerades i Kungliga
Tennishallen i Stockholm 24
februari till 3 mars talar sitt
tydliga språk.

1971 års vinnare av Kungens kanna hette
Björn Borg. Foto: Kungens kanna
Drottningens pris

Svensk juniortennis har
fortfarande en bit kvar till
den internationella
juniortoppen även om det
finns tecken på att vi
långsamt närmar oss. Fem
av våra 14-åriga
framtidslöften på flicksidan
nådde andra omgången i
singel. Även på pojksidan
fanns svenska juniorer kvar i
singeltävlingen till och med
andra rundan. En svensk
titel blev det genom Tilde
Strömquist, Sundsvalls TK
som vann consolation efter
fem matchvinster mot tufft
motstånd. Årets kung blev
en ryss, tredjeseedade Artur
Kukasian och till drottning
kröntes ett år unga
tjeckiskan, 13-åriga Linda
Fruhvirtova.

Källor :
Svensk Tennis Syd
Svenska Tennisförbundet
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