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Välkommen 
Vi går en händelserik höst 

till mötes! Den interna 

matchträningen på mini, 

midi, maxi och juniornivå 

som sjösattes under våren 

får en fortsättning och 

utökas nu till att även 

omfatta deltagarna i modell 

vuxenträning.  

 

 
Foto: Lomma TF 

Matchträningen är 

kostnadsfri och ingen 

föranmälan krävs. Första 

tillfället vänder sig till våra 

minitennisspelare och 

arrangeras utomhus 

söndagen den 22 

september kl 12-13. Om 

banorna inte tillåter spel 

flyttas träningen till 

lördagen den 28 september 

kl 14-15. Håller i passet gör 

våra minitennisansvariga 

tränare Madeleine och 

Tove. Matchskolan 

tillsammans med ATLs 

tennisskoleelever som 

denna termin enbart vänder 

sig till midi och 

maxitennisspelare 

arrangeras på 

Victoriastation 27 

september, 18 oktober och 

22 november.  Tiden är 

alltid 19-21 och kostnaden 

50 kr som betalas i 

receptionen vid ankomst. 

Anmälan sker till 

info@lommatf.se  

Seniortennis 

Lördagen den 19 oktober kl 

15-17 fylls Blå hallen av ett 

gäng glada seniorer som 

inget hellre vill än att testa 

på tennis.  

Åhus TK är en av de tennisklubbar som 

deltagit i projektet. Foto: Åhus TK 

 

Arrangemanget sker i 

samarbete med Lomma 

kommun. Senior Sport 

School är ett 

samverkansprojekt mellan 

föreningslivet, Lomma 

kommun, Region Skåne och 

Skåneidrotten. 

Nytt i leden 
Säsongens tränarstyrka 

förblir intakt så när som på 

två förändring. Vi tackar Erik 

Bennermark för en 

engagerad insats som 

tränare under föregående 

säsong och sommarens 

intensivkurser för vuxna.   

Tränarstyrkan säsongen 2019/2020: 

Måns Persson, Tove Lindberg, 

Madeleine Ottosson, Ella Gutenwik, 

Hannes Nilsson, Jonathan Junholt, 

Mattias Jiserup. Fredrik Persson och 

Hugo Karlén saknas på bilden. Foto: 

Lomma TF 

Heltidsjobb och senare 

skidlärartjänst i Kanada 

hägrar i höst/vinter för Erik. 

Som ny tränare välkomnar 

vi Tove Lindberg. Tove 

hoppar rakt in i hetluften 

som ny vuxentränare. 

Behöver du komma i 

kontakt med din tränare 

hittar du kontaktuppgifter 

här. 

 

Vintervila för 

utebanorna 

Under sommarmånaderna 

har vår anläggning fått ett 

ansiktslyft med nytt staket 

och altantak intill 

klubbhuset, ommålning av 

bänkar och trädetaljer och 

nya dörrar till ett 

förrådsutrymme.  
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Några veckor återstår innan 

vi bommar igen för den här 

säsongen. Det går alltså 

fortfarande utmärkt att 

boka båda våra banor. 

 

 
LTF goes Wimbledongrönt… 

Foto: Lomma TF 

Vi tränar helst ute fram till 

och med vecka 40. Om 

banorna är ospelbara har vi 

tillgång till hallen. Från och 

med vecka 41 sker all 

träning inomhus, om inget 

annat meddelas. 

Ta gärna för vana att då 

och då titta till kalendern 

på vår hemsida för 

information om 

arrangemang, uppehåll etc. 

Du hittar oss även på 

facebook, twitter och 

instagram.  

 

 

Tävlingssugen?  
Du hittar information om 

tävlingar på vår hemsida. SO 

Touren är ett utmärkt första 

steg för den som vill lära sig 

tävla. Den är till för mini, 

midi och maxispelare med 

åldern inne. Alla deltagare 

får spela minst fyra matcher 

och alla blir vinnare och får 

medalj efter tävlingens slut. 

Mer info om höstens 

tourtävlingar går inom kort 

att nå via vår hemsida. 

Racketguide 
Vi ser helst att barnen har 

med sig  ett eget racket till 

träningen. Vid behov  har vi 

ett fåtal racketar till 

utlåning.  Gå gärna  in på 

vår hemsida där ni hittar en 

racketguide för olika nivåer. 

Lomma TF levererar 

racketar och annan 

utrustning från Fair Play 

store om beställningen sker 

via föreningen. 

 

Lokalt 

Gustav Hansson. Foto: ATL 

 Fair Play TKs Gustav 

Hansson som gjorde ett 

uppskattat besök hos oss 

under banöppningen i maj 

är tillsammans med 

lagkompisen Andre 

Göransson uttagen till DC-

landskampen mot Israel till 

helgen, 13-14 september. 

Landskampen avgörs i 

Kungliga i Stockholm.  

 

 Svenska Tennisserierna 

utomhus avgjordes tidigt i 

somras och båda våra 

samarbetspartners fanns 

representerade i de södra 

divisionerna.  

 

Glädjande nog lyckades Fair 

Play försvara titeln som 

svensk mästare både på 

herr och damsidan. ATL 

Lunds herrtrupp slet sig 

fram till en välförtjänt 

andraplacering i striden om 

slutspelsplatsen. 

Lundaklubbens damlag 

slutade på tredje plats i 

tabellen. 

Externa källor : 
Svenska Tennisförbundet 
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