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Nytt i leden 

Träningen har precis dragit 

igång och vi ser fram emot 

en trevlig vårtermin 

tillsammans. Nu lirar vi på 

fram till sportlovet. Efter 

uppehållet hela vecka 8 är vi 

tillbaka på banan. 

Foto: Lomma TF. 
 

Verksamheten växer. I år 

utökar vi därför 

tränarstaben och hälsar 

Tindra och Sabina 

välkomna. Tjejerna 

förtärker vårt söndagsteam. 

Kontaktuppgifter till din 

tränare finner du här.  

 

I väntan på 

sommaren 
Ni kan redan nu anteckna 

våra sommartennisveckor 

för barn och ungdomar - 

vecka 25 och 26. Under 

samma tidsperiod 

arrangerar vi två 

intensivkurser för vuxna.  

 

Nu får du fler chanser att 

träffa klubbkompisar 

utanför din egen 

träningsgrupp. Våra 

traditionella evenemang får 

under året sällskap av 

spontanaktiviteter som vi 

informerar om någon dag i 

förväg. Håll utkik på 

instagram och facebook. 

Det kan till exempel handla 

om dropinträning, 

matchkvällar, grillkvällar 

eller lagtävlingar. 

Smörgåsbordet av möjliga 

aktiviteter är stort och bäst 

av allt helt gratis. Vi kan 

redan nu även avslöja att 

klubbmästerskapet som 

avgörs i augusti får en 

uppdaterad profil.  
 

Alla tjejer i tennisskolan - 

ett att vårens arrangemang 

är till bara för er. Ni 

kommer alla bjudas in till en 

rolig lördageftermiddag i Blå 

hallen. Tennis såklart men 

också andra sociala 

aktiviteter står på agendan - 

och hörni, man får ta med 

en tjejkompis! Ni avrundar 

dagen med att käka lite 

smarrig pizza tillsammans. 

Mer information mailas ut 

inom kort. Ansvariga för 

tjejdagen är Tove och 

Madeleine. 

Tävla hemma 

Till första matchträningen 

lördagen den 25 januari kl 

14-15 välkomnas alla 

miditenniselever. Ingen 

föranmälan. Ledare är Måns 

och Madeleine. 
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Ett kostnadsfritt tillfälle för 

varje enskild nivå i 

tennisskolan 

(mini/midi/maxi/junior) och 

ett för vuxendeltagarna 

arrangeras under våren. 

 

Har du racket? 
Om inte har vi racketar till 

utlåning. Vi ser dock helst 

att alla har med ett eget 

tennisracket till träningen 

då det är bra att vänja sig 

vid spel med ett eget racket. 

Önskar du provspela/köpa 

ett nytt tennisracket kan vi 

erbjuda den möjligheten 

genom vårt samarbete med 

FPTK. Titta gärna också till 

racketguiden inför ditt 

racketköp. 
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Måns vann 

Knutspelen 
 

Vår tränare Måns Persson 

lyckades spela hem 

motionsklassen i ATLs 

tävling Knutspelen som 

avgjordes i slutet av förra 

året.  
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För tredje året i rad fick en 

LTFare l yfta bucklan av 

ädlaste valör i tävlingen.  

Lokalt 
 

 I december förra året 

avgjordes elitserien och 

division 1 för herrar och 

damer. 

Fair Plays damlag: Dea Herdzelas, Ida Jarlskog, Kajsa 

Rinaldo Persson, Frida Bostrand, Cornelia Lister, 

Mervana Jugic Salkic (coach). Sofia Nami Samavati och 

Karen Barritza saknas på bilden.  

Foto/grafik: FPTK. 

Hur gick det för våra 

samarbetspartners? Fair 

Plays damlag defilerade 

hem ett välförtjänt SM-guld.  

Laget krossade allt 

motstånd på sin väg fram till 

finalen där Upsala TK kördes 

över med hela 6-0.   

Fair Plays herrlag:Robin Borg (coach), 

Gustav Hansson, Marius Ruzgas, Linus 

Frost, Filip Bergevi, Florian Lakat, Andre 

Göransson. Kevin Chahoud saknas på 

bilden. Foto/grafik: FPTK. 

 

Även Malmöklubbens 

herrlag spelade sig fram till 

elitseriefinal. Där förlorade 

laget tyvärr en tight match 

(3-4) mot Göteborgsklubben 

GLTK.  

 
ATLs herrlag: Emil Westling, Ross 

Weibull, Gustav Hochbergs, Wolmar-

Boris Möller, Erik Hochbergs, Gustav 

Kuljis. Eskil Jarlskog, Jacob Svantesson 

saknas på bilden. Foto: ATL 

ATLs herrlag tog sig nästan 

hela vägen upp till toppen 

av tabellen i division 1 men 

föll på målsnöret i sista 

matchen mot Tabergsdalens 

TK och avslutade därmed 

serien som tabelltvåa. Skulle 

Lundaklubben lyckas 

mönstra ett slagkraftigt 

damlag inför seriestarten?  

ATLs damlag: Emilia Roslund, Emy 

Jiserup, Annelie Erlingstam, Sissi 

Schmidt Axelsson. Saknas på bilden 

Isabelle Andersson, Johanna Selde. 

Foto: ATL 

 

Det var på det berömda 

håret att vår stora vänklubb 

försvann från svensk tennis 

nästhögta serie. Inför sista 

matchen var tjejerna nere i 

brygga. Förlust och division 

1 hade inför årets 

vintersäsong varit ett minne 

blott.  Men efter en skön 

lagvinst seglade laget upp 

till en femteplats i tabellen 

och håller sig därmed kvar i 

serien. 

 

Externa källor : 
Svenska Tennisförbundet 
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