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På gruset… 
 

Intensivkurser för vuxna 

Kursperioder: Vecka 19, 20, 

21, 22, 25, 26. Anmäl dig till 

en eller flera veckor. 

En kursperiod pågår under 

fyra dagar. Avgiften per 

kursperiod är 400 kr + 

medlemskap. Mer 

information och hur du 

anmäler dig kommer inom 

kort.   

 

Banöppningen 

Söndagen den 5 maj kl 12-

15. Förhoppningsvis förgylls 

tillställningen av lite extra 

stjärnglans även i år. More 

to come… 

Drop in-träning 

Lördagen den 18 maj. 

Tränar du i vår tennisskola 

och har en kompis som vill 

testa? Hjärtligt välkomna! 

Drop in-tillfället är gratis. 

Mer information kommer 

under våren. 

 

Sommartennisen 

Inled sommarlovet med 

kompisarna på tennisbanan! 

V 25-26 är det åter dags för 

vår uppskattade 

sommartennis. Du 

tillbringar totalt två och en 

halv timme dagligen hos 

oss. Nytt för i år är att det i 

träningspasset ingår ett 

halvtimmeslångt yogapass 

som nedvarvning, lett av 

certifierad 

barnyogainstruktör. Låter 

det spännande? Anmälan 

öppnar inom kort. 

 

Rekordtidig 

banrustning 

Foto: Lomma TF 
 

Vårtecknen som visade sig 

häromveckan fick styrelsen 

att drömma om en tidig 

start på gruset och 

drömmar kan bli verklighet. 

Hjälps vi åt kan våra 

grusbanor stå redo ganska 

snart. Helgen vecka 15 ber 

vi därför om din hjälp. Även 

i år lottar vi ut ett 

sommarkort som ger fri 

tillgång till grusbanorna 

under hela utesäsongen. 

Välkommen den 13 eller 14 

april. Från kl 10 fram till 

cirka kl 15 finns vi på plats. 

Träningsfritt 
All träning är inställd 

följande datum:  

Påsklovet (vecka 16) 

1 maj 

Kristi Himmelsfärdsdag 

Observera att fler datum 

kan tillkomma. Gäller all 

träning i tennisskolan, 

modell vuxenträning och 

intensivkurserna utomhus.  

 

 

”Plogga” på…  

Foto: Pixabay 
 

Lomma TF slår ett slag för 

vår närmiljö då vi i år väljer 

att delta i kampanjen ”Vi 

håller rent”. Vill du göra en 

insats pinnar du bort till 

kommunhuset en eller 

varför inte flera dagar under 

vecka 17. Där finns allt 

material du behöver för en 

härlig skräpplockarstund i 

glada vänners lag. Ta en 

sväng till beachen eller 

varför inte till nejderna 

kring Blå hallen?  
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Lokalt 

 
 FPTKs Cornelia Lister är 

tillbaka på topp 100-listan 

på WTAs 

dubbelvärldsranking.  

Foto: Svenska Tennisförbundet 

Detta efter att ha nått en fin 

dubbelsemi i WTA-

turneringen i Acapulco för 

några veckor sen. 

Mexicotrippen var 

lyckosam. Förra veckan 

spelade sig 24-åringen fram 

till ännu en dubbelsemi, 

denna gång på 25000 

dollars-nivå. 

 

Foto: ATL 

 

Tidigare ATL-spelaren 

Marius Ruzgas fortsätter sin 

tennissatsning i FPTKs regi, 

ett kännbart tapp för 

Lundaklubben inför årets 

ute och inneserier.  Även 

ATLs damlag riskerar 

decimeras inför 

vintersäsongen. En av 

spelarna har redan lämnat 

klubben på grund av NIU-

studier uppåt landet och 

ytterligare en spelare har 

flaggat för avhopp till 

hösten på grund av flytt. 

 

Internationellt  

 
 Vårt herr- och 

damlandslag har varit i 

farten i vinter med blandad 

framgång. Efter sex raka 

segrar tog det stopp för 

Davis Cup-laget i 

bortamötet mot Colombia. 

Istället för slutspel i Madrid 

väntar nu en kvalfylld höst.  

Foto: Svenska Tennisförbundet 

Nästa landskamp stundar i 

september mot Israel. 

Truppen mot Colombia 

bestod av bröderna Mikael 

och Elias Ymer och 

dubbelparet Robert 

Lindstedt/Markus Eriksson.  

Fed Cup-laget reste tidigare 

i år till Polen för spel i 

Europa/Afrikazonens grupp 

1.  

Foto/grafik: Svenska Tennisförbundet 

Med två topp 100-spelare 

på singelvärldsrankingen - 

Rebecka Peterson och 

Johanna Larsson - blev det 

storslam i gruppspelet med 

tre raka vinster. Även 

Cornelia Lister, Mirjam 

Björklund och Caijsa 

Hennemann fanns med i 

truppen. I playoffmatchen 

som följde tog segersviten 

dock slut. Även utan sina 

två bästa spelare i laget - 

Daria Kasatkina (14 på 

singelvärldsrankingen) och 

Maria Sharapova - lyckades 

Ryssland matcha en trupp 

med fyra topp 100-spelare. 

Den svenska playoff-

förlusten innebär fortsatt 

spel i division 3. 

Källor : 
Fair Play TK 
ATL 
Svenska Tennisförbundet 
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