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Tack för ert 

engagemang  

Foto: Sandra Andersson/Hallå Lomma 

Bjärred. 

 

Några veckor återstår men 

vi vill redan nu passa på att 

tacka alla tennisskoleelever 

och vår tränarstab, längst 

upp i bild från vänster: 

Evelina, My, Isak, Sonya, 

Olivia och Fredrik, för  den 

här terminen. (Louise, Jakob 

och Mattias saknas på 

bilden.)  Sista veckan för 

tennisskolan är vecka 22. 

Fram till dess  tränar vi 

såklart helst utomhus. 

Grusbanornas skick avgör 

om träningen flyttas in i Blå 

hallen. Höstterminen startar 

vecka 36. Vill man fortsätta 

behövs ingen nyanmälan. 

Eventuell avanmälan mailas 

så snart som möjligt i 

anslutning till terminslut.  

Seriespel på G  
Lomma TF har ett taggat 

P12-lag med i Tennis Syds 

utomhusserier i sommar.  Vi 

önskar killarna lycka till! 

 

Anmälan öppen 

till vuxenkurser 

 
Kom igång på gruset med 

vår intensivträning. Det 

finns platser kvar.  

Period 2: v 21-22 

Period 3: v 25-26 

info@lommatf.se för 

anmälan. Först till kvarn till 

tio platser! 

  

Påminnelse om 

Sommartennis 

Hela 18 timmars träning väntar den som 

väljer delta under båda 

Sommartennisveckorna. (v 25 och 26) 
 

Spela tennis , busa och chilla 

tillsammans med andra 

barn under två timmar varje 

dag. Engagemang och 

lekfullhet är vårt fokus.😊 

Anmälan till 

info@lommatf.se  

 

Fina banor och 

låga priser  
Våra banor är bokningsbara. 

Notera våra mycket 

förmånliga priser jämfört 

med närliggande klubbars.  

 

Du kan antingen teckna 

sommarkort eller boka 

strötider. Våra banvärdar 

håller anläggningen i gott 

skick under hela sommaren. 

Till dem kan du alltid vända 

dig om du har frågor om 

bokningen. Mer info om 

banvärdar och vilka veckor 

de finns tillgänglig 

publiceras inom kort på vår 

hemsida www.lommatf.se. 

 

Boka in årets KM  
Anteckna redan nu att årets 

Klubbmästerskap avgörs 

vecka 34. Vår KM-vecka 

brukar bjuda på mingel och 

skratt under ljumma 

sensommarkvällar och en 

del olidligt spännande 

bataljer. Häng med. 
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http://seriespel.tennis.se/competition.php?compID=424
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mailto:info@lommatf.se
http://lommatf.se/sommartennis-2/
http://lommatf.se/sommartennis-2/
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Internationellt 
 

 Högklassig internationell 

tennis bjussas det på i Lund 

mellan den 21 och 27 maj. 

Förra sommarens Rising 

Star-tourtävling Lund Ladies 

blev en framgång och därför 

får vår samarbetspartner 

ATL förtroendet att 

arrangera ytterligare en 

internationell turnering, 

denna gång en future på 

herrarnas ITF-tour. I 

prispotten: 15,000 USD.  

Snart står spelarbilarna återigen på rad 

under en internationell tävling på 

Smörlyckan. Foto: ATL. 

 

Både i kval och i 

huvudturnering kan vi vänta 

oss svenskt deltagande. Ett 

wildcard till 

huvudturneringen har 

tilldelats hemmaspelaren 

Marius Ruszgas. Ta dig in till 

Lund en av speldagarna och 

heja fram våra svenska 

spelare. Mycket trevlig 

stämning utlovas. 

 

 En ond spiral av svikande 

publiksiffror och dålig 

uppbackning från sponsorer 

har medfört att WTA-

tävlingen i Båstad 

försvunnit. Den ersätts av 

en Rising Star-tourtävling på 

25,000 dollarsnivå som 

spelas på de nedre banorna 

25 juni till första juli, 

parallellt med 

Sverigefinalen av Next 

Generation Cup.  Från 

förbundshåll är man nöjd 

med förändringen då 

”25:orna” nivåmässigt 

passar flertalet svenska 

spelare bättre.  

 En svenska som sannolikt 

inte ställer upp i Båstad 

Ladies är 22-åriga Rebecka 

Peterson som den senaste 

tiden tagit stora kliv på 

singelvärldsrankingen och 

numera återfinns på plats 

95.  

Rebecka Peterson. Foto: Svenska 

Tennisförbundet. 

Därmed gör hon inte bara 

Johanna Larsson sällskap på 

WTAs topp 100, en för 

spelare världen över hett 

eftertraktad milstolpe att 

passera. Hon tar även över 

platsen som Sverigeetta. Vi 

säger stort grattis till 

Rebecka. 

 Tennisveckan i Båstad, 

Ski Star Swedish Open  

arrangeras 15-22 juli. Till 

årets tävling har man 

lyckats locka 

temperamentsfulla 

italienaren Fabio Fognini. 

 

Fabio Fognini. Foto: okänd. 
 

De oberäknerliga 

humörsvängningarna i 

kombination med ett 

bollsinne utöver det vanliga 

gör oftast 

underhållningsvärdet i 

italienarens matcher 

komplett. 

 
 
 

Källor : 
Svenska Tennisförbundet 
Swetennis 
Ski Star Swedish Open 
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