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Höstlov 

Nästa vecka (vecka 44) är 

det höstlov och därmed  

uppehåll i 

träningsverksamheten. 

 
Foto: Lomma TF. 
 

Vill du tävla kan vi varmt 

rekommendera SO Touren 

för våra yngre spelare och 

sanktionerade tävlingar om 

du kommit lite längre i ditt 

tävlande/är några år äldre.  

Matchträningen 

fortsätter 

Foto: Lomma TF. 

Lördagen den 9 november 

kl 14-15 hälsar vi klubbens 

maxitennisspelare välkomna 

till Blå hallen för lite rolig 

och lärorik intern 

matchträning.  

Leder aktiviteten gör Måns 

och Fredrik. Det är 

kostnadsfritt och ingen 

föranmälan krävs! 

 

Fortsatt fokus 

på fortbildning 

Inom ramen för samarbetet 

med Fair Play TK arrangerar 

vi ännu en workshop för vår 

tränarstyrka, lördagen den 

23 november. Alla 

träningspass från kl 10 fram 

till kl 12 ställs därför in 

denna dag. Träning som 

vanligt för alla grupper kl 

12-14. 
 

Nästa år kommer LTF 

tillhöra den växande skaran 

av svenska tennisklubbar 

som har en certifierad 

Multi Skillz-ledare knuten 

till verksamheten. Under två 

helger 2019/2020 kommer 

vår tränare Mattias förkovra 

sig i tennisspecifika övningar 

på  temat rumsuppfattning. 

 

Vinterns 

höjdpunkt 
Lördagen den 7 december 

bjuder vi in till vår 

traditionsenliga Luciatennis.  

 

Tiden är som vanligt 13-16.  

Alla är välkomna oavsett om 

man önskar delta i 

minitennisturneringen eller 

bara vill mingla runt. 

Foto: Lomma TF 

Anteckna tiden i kalendern 

redan nu så återkommer vi 

med mer info när 

evenemanget närmar sig. 

Notera också att all träning 

är inställd denna dag. 

 

Kompishäng 
Terminens sista 

matchskolan tillsammans 

med ATLs 

tennisskolespelare 

arrangeras på 

Victoriastadion fredagen 

den 22 november kl 19-21. 

Välkomna alla midi och 

maxispelare. Anmälan sker 

till info@lommatf.se  
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Lokalt 

 I november drar 

Elitserien och division 1 

igång.  

Gör som våra tränare gjorde förra året, 

ta dig in och kolla på gratis topptennis i 

Malmö eller Lund. Foto: Lomma TF. 

Efter fjolårets SM-guld får 

Fair Play TKs herrtrupp 

återigen räknas som 

favoriter. Malmöklubbens 

damtrupp led ett svidande 

nederlag mot Helsingborgs 

TK i förra årets final. Blir det 

ännu ett Skånederby i årets 

slutspel måntro? Klart är att 

det är ett revanschsuget 

damlag som står i 

startgroparna. Våra 

Lundavänners båda trupper 

håller till i herr- och 

damdivisionerna strax 

under Elitserien. Chans finns 

för ATLs herrtrupp att 

återigen ta sig hela vägen 

till toppen av tabellen och 

därmed också vidare till 

nästa års Elitserie. 

Lundaklubbens damtrupp är 

tunnare än på flera år och 

risken för ett fall ner i 

division 2 är överhängande. 

FPTKs herrlag coachas av 

Robin Borg, damtruppen 

leds  av Mervana Jugic-

Salkic.  

Ross Weibull som besökte vår 

banöppning förra året är en viktig kugge i 

ATLs herrtrupp i jakten på åtråvärd 

Elitserieplats. Foto: Sandra Andersson, 

Hallå Lomma Bjärred. 

Ansvarig för ATLs herrlag är 

Daniel Schalén.  

Huvudansvarig för ATLs 

damtrupp är Gaetan 

Blondeau. 

 

 Lystring alla 

tennisspelande nior! Önskar 

du kombinera 

gymnasiestudier och tennis 

efter din högstadietid?  

 

Då finns en del alternativ. 

Fair Play TK bedriver 

tennisträning för elever på 

Malmö idrottsgymnasium.  

Tillhör du de bästa i landet i din årskull 

och har högt ställda mål med din tennis 

är RIG ett bra alternativ. Foto: Svenska 

Tennisförbundet. 

 

Har du högt ställda mål med 

din tennis är det just NIU-

studier (Nationellt Godkänd 

Idrottsutbildning) eller RIG 

(Riksidrottsgymnasiet) i 

Båstad som gäller. Ansökan 

till RIG går ut mycket snart, 

22 oktober. Till NIU går det 

att söka fram till och med 1 

december.  

 

Idrottsgymnasium på 

Polhemskolan i Lund är en 

tredje möjlighet. Träningen 

bedrivs i ATLs hall på 

Victoriastadion. 

Ansökningstiden går ut den 

15 februari 2020. 

 

 

Externa källor : 
Svenska Tennisförbundet 
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