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Delta i vår 

sommartennis 

 

Nu går det bra att anmäla 

sig till sommartennisen som 

arrangeras på våra utebanor 

under veckorna 25 och 26. 

Anmälan och eventuella 

frågor till info@lommatf.se  

 

Vinn ett 

Sommarkort 

 
Helgen 21-22 april börjar vi 

rusta våra utebanor. Alla ni 

som kommer och hjälper till 

några timmar deltar i 

utlottningen av ett 

sommarkort. Vinnaren 

spelar gratis på våra banor 

under hela utesäsongen.  

 

Årets 

banöppning… 

…sker den 6 maj 12-15. Till 

årets familjefest kan vi 

locka med ett svenskt 

framtidsnamn. Hon spelar 

i Elitserien, har deltagit i 

juniorlandslaget och har 

vunnit SM-guld ett antal 

gånger, både individuellt 

och i lag. Sin födelsedag 

väljer den här duktiga och 

mycket sympatiska 

spelaren att fira hos oss i 

Lomma Tennisförening. 

Därför bjuder vi självklart 

på tårta så långt lagret 

räcker! Tveka inte utan 

kom och testa dina 

krafter mot ett av svensk 

tennis framtidslöften.  

 

Vi arrangerar också en 

liten tipsrunda, våra 

tränare ordnar 

tennislekar, vi grillar korv 

och har en liten kiosk 

öppen under hela 

banöppningen. Mer 

detaljerat program 

kommer inom kort. 

 

Snart börjar 

vuxenträningen 

 
Snart öppnar vi anmälan till 

vuxenträningen. Tre 

perioder erbjuds: 

V 19-20 

V 21-22 

V 25-26  

Först till kvarn till 10 platser 

per period. Håll utkik på vår 

Facebooksida, instagram 

och hemsida för 

information om när 

anmälan öppnar.  

 

Du glömmer 

inte…  

 

…vårt 

Ystadläger? 

Anmälan stänger lördagen 

den 14 april. Vill du följa 

med skickar du ett mail till 

info@lommatf.se För att få 

delta ska du vara född 

senast 2008. 
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Regionalt och 

nationellt 

 

 Nu är det hög tid att 

anmäla sig till den 

rikstäckande tävlingen Next 

Generation Cup som 

tidigare gick under namnet 

Kalle Anka Cup. Zonspelet 

arrangeras den 10-13 maj 

på Lomma Bjärred TKs 

vackra utomhusanläggning 

intill Bjärred Saltsjöbad.  

 

 

Det erbjuds poolspel i 11-

årsklasserna och ABC-

indelning i 13-årsklasserna 

vilket innebär att även du 

som inte har så stor 

erfarenhet av matchspel 

kan delta. Anmäl dig senast 

15 april till första steget i 

denna anrika tävling som 

avgörs så gott som på 

hemmaplan.  

 

Internationellt 
 

 
Foto: Svenska Tennisförbundet. 

 

 Det har varit en bra 
början på året för det 
svenska herr- respektive 
damlandslaget. Det svenska 
Davis Cup-laget är klart för 
kval till elitdivisionen i Davis 
Cup. Detta efter vinst med 
3-2 i  hemmamatchen mot 
Portugal. Senaste gången 
Sverige spelade i 
världsgruppen, den högsta 
divisionen, var 2012.   
Spelarna som var med och 
säkrade segern i Kungliga 
Tennishallen i Stockholm 
under den gångna helgen 
var bröderna Ymer och i 
dubbeln Robert Lindstedt 
och Markus Eriksson.  
 

Foto: Svenska Tennisförbundet. 

 

Efter två tunga förluster och 

en vinst i Fed Cup-

gruppspelet i Estland 

tidigare i år tvingades vårt 

damlandslag spela en direkt 

avgörande 

nedflyttningsmatch och 

precis som för Davis Cup-

laget stod Portugal för 

motståndet.  Med kniven 

mot strupen lyckades 

svenskorna samla sig, ladda 

om och vinna mötet efter 

två stabila insatser av 

Cornelia Lister och Rebecka 

Peterson. Därmed säkrades 

nytt kontrakt i 

tredjedivisionen. I laget 

spelade även Jacqueline 

Cabaj Awad och Mirjam 

Björklund.  

Källor : 
Svensk Tennis Syd 
Svenska Tennisförbundet 
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