
 
 

 

Välkommen till Lomma TFs banöppning 

söndagen den 6 maj kl 12-15. 
 

Årets invigning blir något alldelles extra då vi bjudit in en tennistjej med många tunga 

meriter i bagaget. Hon spelar i Elitserien, har varit med i juniorlandslaget och har ett 

antal SM-guld i sin ryggsäck. Sin födelsedag väljer denna ödmjuka tjej att tillbringa hos 

oss vilket vi naturligtvis är oerhört glada och tacksamma för. Dagen till ära bjuder vi 

självklart på tårta så långt lagret räcker. Hoppas du antar eftermiddagens utmaning och 

försöker vinna några bollar mot ett av svensk tennis framtidslöften! Ett sött litet pris 

väntar den som lyckas med denna tuffa uppgift. 

 

Genom vårt samarbete med Fair Play TK kan du provspela och köpa olika typer av 

racketar från Babolat och Wilson från Fair Play-shopen via Lomma TF. Vi har självklart 

även annan tennisutrustning till försäljning såsom bollar, kepsar, lindor och dämpare. 

 

Våra engagerade tränare finns på plats och hjälper till med tennislekar. Eller varför inte 

gå vår korta men förhoppningsvis kluriga tipspromenad med ett mycket fint förstapris. 

Vi tänder grillen och förutom goda korvar har vi även dryck och glass till försäljning.  

 

Du kan självklart också titta förbi om du har frågor om vår verksamhet, banbokningen 

eller om du vill anmäla dig till vår sommartennis eller tennisskola.  

 

Slutligen håller vi tummarna för att vi har vädergudarna på vår sida under hela dagen. 

Varmt välkommen! 

 

 



Program 

 

Bana 1: 

12-ca 13 

Tennislekar över hel bana/fritt spel. 

 

ca 13-14 

Testa dina krafter mot vår gäst.  

 

ca 14-15 

Provspela olika typer av racketar från 

Babolat och Wilson 

från Fair Play-store.  

(vid kö använder vi även bana 2 

och/eller spelar på tid) 

 

 

 

Bana 2: 

12-15 

Fritt spel på våra 

minitennisbanor/tennislekar 

 

 

 
 

 
12-14.30 

Gå vår korta men förhoppningsvis kluriga tipsrunda! 

Självklart utan mobilen! :) 

ca 14-14.30 

Tårtkalas och frågestund. 

Vår gäst  tar sig tid att svara på de frågor som alla barn och ungdomar kan tänkas ha (gäller 

självklart även vuxna). Ett utmärkt tillfälle att få reda på vad som krävs för att bli en riktigt bra 

tennisspelare. Hur många timmars träning? Hur mycket matcher blir det? Vad måste man 

”offra”? 

15.00 

Prisutdelning tipsrundan. 

 
 


