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Nya grepp 2019 

Vi hälsar alla medlemmar 

välkomna till en ny, 

spännande tennistermin. I 

år fördjupar Lomma TF sitt 

samarbete med Fair Play TK.  

Ett antal klubbar är sedan 

tidigare knutna till Fair Play 

Academy och vi kan 

meddela att även LTF under 

2019 tillhör den skaran. Det 

utökade samarbetet 

innebär bland annat att våra 

tränare och vår ledning 

fortlöpande erbjuds 

kompetensutveckling  via 

Malmöklubben. Fair Play 

TKs strävan med satsningen 

är att anslutna klubbar ska 

kunna få hjälp av varandra 

med stort och smått. I ett 

större perspektiv vill man 

stödja svensk tennis 

utveckling. Vad innebär då 

samarbetet på kort sikt för 

våra medlemmar och andra 

som kommer i kontakt med 

föreningen? Det vi konkret 

kan meddela redan nu är att 

vi fortsätter erbjuda 

leverans av tennisprodukter 

från Fair Play stores 

sortiment om beställning 

sker via Lomma TF. Vår 

förhoppning är att kunna 

presentera fler 

överraskningar under året. 

Målet med samarbetet är 

dock främst långsiktigt. Vår 

ständiga strävan är att 

utvecklas. För att till fullo 

kunna göra det behöver vi 

hålla oss ajour med vad som 

sker på tennisscenen 

regionalt, nationellt och 

internationellt.  Samarbetet 

skall ses som en del av 

denna strävan. Föreningen 

kan också presentera några 

andra nyheter som sjösätts 

inom kort. Mer om detta 

nedan. 

Vänligen, 

Jenny Jiserup 

Verksamhetsansvarig 

Petter Swedmark 

Styrelseordförande 

Nyhet nr 1 

Foto: Lomma TF 
 

Under våren arrangerar vi 

ett eller flera drop in-

tillfällen dit man som elev i 

tennisskolan kan ta med sig 

en kompis som får möjlighet 

att prova på tennis. 

Träningen är gratis. 

Våra 

värdefrågor… 
Vi vill att alla som kommer i 

kontakt med vår 

verksamhet läser och tar till 

sig vår gemensamma 

värdegrund som utgör 

föreningens fundament. Vi 

lirar på fram till 

februarilovet vecka 8. 

Nyhet nr 2 

Som komplement till 

matchskolan på 

Victoriastadion erbjuder vi 

nu möjligheten att 

kostnadsfritt testa på 

tävlingsmomentet på 

hemmaplan.  
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Matchträningen riktar sig till 

hela tennisskolan och 

arrangeras under fyra 

tillfällen uppdelade efter 

tennisskolans fyra nivåer.  
Första matchträningen 

arrangeras lördagen den 26 

januari kl 14-15. Välkomna 

alla minitenniselever som 

vill testa på 

tävlingsmomentet. Ingen 

föranmälan krävs. 
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Lokalt 
 

 I december förra året 

avgjordes Elitserien för 

herrar och damer.  Vår 

samarbetspartner Fair Play 

TKs herrtrupp fick återigen 

lyfta bucklan, denna gång 

på bortaplan mot finalisten 

Upsala TK. Även 

Malmöklubbens damlag 

spelade sig fram till slutspel 

men fick i finalen se sig 

besegrat av Helsingborgs 

TK.  

Övre bilden fr v, ATLs damlag: Emilia Roslund, 

Hanna Schmidt, coach Gaetan Blondeau, Sissi 

Schmidt, Isabel Petri Bere. ATLs herrlag: 

Marius Ruzgas, Ossian Swahn, Filip Svensson, 

Erik Hochbergs, Wolmar Boris Möller, Eskil 

Jarlskog, coach Daniel Schalén. Foto: ATL. 

Nedre bilden fr v, FPTKs damlag: Karen 

Barritza, Sydney Berlin, Kajsa Rinaldo, Cornelia 

Lister, Frida Bostrand, Malene Helgö. FPTKs 

herrlag: Coach Robin Borg, Filip Bergevi, Pablo 

Figueroa, Isak Arvidsson, Marcus Månsson, 

Florian Lakat, Andre Göransson, Gustav 

Hansson. Foto: FPTK 

Våra vänner från Lund 

deltog också i fjolårets 

Elitserie för herrar. Tyvärr 

blev det även denna gång 

en jojotur. Lundakillarna gav 

allt för laget men räckte inte 

riktigt till spelmässigt och 

slutade sist vilket innebär 

spel i division 1 i år. ATLs 

damlag uppfyllde 

förväntningarna och 

säkrade nytt kontrakt i 

division 1. Truppen 

avslutade serien med ett 

plus i kanten, på en oväntad 

andraplats i tabellen. 

Svenska tennisseriernas 

högsta divisioner pausar nu 

fram till utomhussäsongen i 

maj. Då är alla fyra trupper 

med och fightas om SM-

slutspel. 

 

Foto: Swetennis 

 

 Fair Play TK förstärker 

sitt herrlag med tidigare 

Elfsborgspelaren Linus 

Frost. 23-åringen var under 

säsongen med och fightades 

om en finalplats i Elitserien 

och tar nu Pablo Figueroas 

plats i truppen. 33-åringen 

meddelade tidigare i vintras 

att han väljer att lägga 

racket på hyllan. Figueroa 

har under många år varit en 

viktig pusselbit i herrlagets 

framgångssaga. 

Regionalt och 

nationellt  

 
 En av svensk tennis 

gemensamma målsättningar 

fram till 2020 är att fler ska 

tävla mer och att antalet 

tävlingsspelare ökar. En av 

Svenska Tennisförbundets 

fem stora satsningar 2017-

2018 har därför varit att ta 

fram ett nytt rankingsystem 

med målet att förändra 

tävlandet så att spelare i 

högre grad än i dag tävlar 

mot jämbördiga 

motståndare. 

Foto: Lomma TF 

Målet är att skapa 
förutsättningar för roligare 
och jämnare matcher för 
alla – en grogrund som 
syftar till att öka antalet 
tävlingspelare på alla nivåer 
och i alla kategorier. 

 

Källor : 
ATL 
Fair Play TK 
Svenska Tennisförbundet 
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