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Solig invigning 

Foto: Lomma TF. 
 

Årets banöppning bjöd på 

massor med tennis, 

medlemsmingel och fika i 

solen. Tack för en mysig 

söndagseftermiddag. 

Gustav Hansson, Fair Play 

TK och Hanna Schmidt 

Axelsson, ATL bjöd på fin 

grustennis tillsammans med 

stora och små medlemmar 

och härligt taggade tränare.  

De var inbjudna att visa upp 

sina färdigheter på banan 

men efter det valde de att 

stanna kvar för lite 

”klubbhäng”.  

Foto: Lomma TF. 
 

Båda tog sig tid att 

öppenhjärtigt berätta om 

sina respektive uppväxter, 

framtida mål och 

förhoppningar. Vi tackar 

Gustav och Hanna för en 

inspirerande 

söndagseftermiddag och 

önskar dem lycka till 

framåt.  

 

Dags för dropin 

Foto: Lomma TF. 

 

Lördagen den 18 maj kl 14-

16 är det dags för en av 

vårens nyheter. Tränar du i 

vår tennisskola och har en 

kompis som vill testa på är 

ni välkomna. Samtidigt kör 

vi en drop in för vuxna. 

Barnträningen är 

kostnadsfri, vuxenträningen 

kostar 50 kr. Ingen 

föranmälan krävs.  

 

 

Stötta P12-laget 
På söndag den 12 maj spelar 

vårt P12-lag sin första 

lagmatch, hemma. Ta dig 

bort till grusbanorna och 

applådera fram killarna och 

deras motståndare för 

dagen Ljungvalla TK. 

Matcherna börjar kl 13. 

 

Terminslutet 

närmar sig 
Lomma TFs tränarstyrka 

passar redan nu på att tacka 

för en rolig tennistermin.  

 

Foto: Lomma TF. 

 

Sista träningsveckan för 

tennisskolan och modell 

vuxenträning är vecka 22 

men glöm inte anmäla dig 

till vår sommartennis eller 

som som vuxen till våra 

intensivkurser utomhus. Det 

finns platser kvar till båda 

alternativen. Vi hoppas du 

trivs bra hos oss och vill 

fortsätta till hösten. Ingen 

nyanmälan krävs i detta fall. 

Vill du däremot avsluta din 

tennisträning behöver vi få 

in en avanmälan via mail i 

samband med terminslutet.  

 

Sist men inte 

minst… 
Anteckna gärna redan nu 

vårt klubbmästerskap vecka 

34 i din kalender.  

 

http://www.lommatf.se/
http://lommatf.se/sommartennis-2/
http://lommatf.se/vuxentennis/
http://lommatf.se/vuxentennis/
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Lokalt 

 
 Svenska Tennisserierna 

utomhus har dragit igång 

och våra samarbetspartners 

finns representerade på 

både herr- och damsidan. 

Tar sig något av lagen vidare 

till SM-slutspel? På 

herrsidan är FPTK favoriter 

till titeln.  

 

Målet för Gustav Hansson och FPTKs herrlag 

är en ny SM-titel. Med lite tur kan ATLs 

damlag med Hanna Schmidt Axelsson som 

viktig kugge ta sig vidare till slutspel.  Foto: 

Lomma TF. 

 

Det blev vinst med 4-0 i 

första matchen mot 

Falkenbergs TK. Även ATLs 

herrlag vann sin första 

match med 4-0 borta mot 

Ystad TK. Malmöklubbens 

främsta rival  på damsidan 

är på pappret Helsingborgs 

TK. 

 

 

 

Det är dags att anmäla sig 

till ATLs tävling Euro Finans 

Open som spelas på 

Smörlyckan den 30 maj till 9 

juni.  Poolspel garanteras i 

10-årsklasserna. En annan 

tävlingsklass vi 

rekommenderar våra 

tävlingssugna juniorer att 

anmäla sig till är 12C. 

Anmälningstiden går ut den 

16 maj. 

 

Internationellt 

 
 Den 26-29 juni arrangeras 

Svaneholm Open där stjärnor 

som Mats Wilander och John 

McEnroe spelar.  

 

 

Fair Play TKs Frida Bostrand. Foto: Fair Play 

TK. 

Men även framtidens 

tennisstjärnor får chansen 

att visa upp sig. Bland dem 

Fair Play TKs löften Olle 

Noltorp och Frida Bostrand. 

Under evenemanget får de 

möta ett par av Danmarks 

bästa spelare.  

 

Foto: Swetennis 

 Degraderingen blev 

kortvarig. I sommar gör 

WTA comeback i Båstad. 

Den 8-13 juli avgörs 

damturneringen Swedish 

Open. Tävlingen ingår i WTA 

125 K series. Båstad bjuder 

därmed återigen på 

damtennis av yppersta 

världsklass. ATP-tävlingen 

spelas 14-21 juli. Förra året 

stod italienaren Fabio 

Fognini som segrare.   

 

 

Källor : 
Fair Play TK 
Svenska Tennisförbundet 
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