
Hej LTK-medlem! Välkommen tillbaks till en ny fullspäckad termin hos oss på Lidingö Tennisklubb. 
Onsdagen den 21 aug drar vi igång höstterminen 2019. Hoppas alla har haft en fantastisk sommar 
med mycket tennis och annat skoj. Mitt starkaste sommarminne blir utan tvekan herrarnas 
Wimbledonfinal. Att på plats fått bevittna Federer och Djokovics uppvisning av tennis under 4h 57 
min som innehöll allt och lite till man kan önska sig av en tennismatch. Det har inte gått en dag 
sedan dess utan att jag tänkt på den matchen... Kan inte mer än beskriva det som idrottsmagi på 
absolut högsta nivå i en oslagbar tennismiljö! Nu står LTK-personalen redo för att skapa en härlig 
tennismiljö tillsammans med Er under hösten! Återigen, varmt välkomna!
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Med vänliga hälsningar             
Peter Hjort 
Klubbchef, Lidingö Tk

HÄNDELSER ATT SE FRAMEMOT UNDER HÖSTEN
Vidare har vi en härlig höst att se framemot med flera arrangemang och händelser för dig som medlem.  
B.la. fortsätter samarbetet med Lidingöloppet då de i slutet av september hyr in sig som vanligt hos 
oss. Seriespelet drar igång med alla våra drygt 20 lag för både juniorer och veteraner. Klubbens Div.1 
lag på dam o herrsidan siktar som vanligt mot elitserien där vi hoppas på lika mycket folk vid hemma-
matcherna som förra året. I november arrangerar vi populära Lidingöspelen som fått en uppgradering 
till ”junior masters” vilket innebär att Stockholms absolut bästa juniorer kommer till oss för att tävla. 
Vi ser extra framemot att i början av december stå som arrangör för SM i rullstolstennis, det har vi 
aldrig kunnat visa upp på LTK tidigare! För övrig info om händelser på klubben så rekommenderar jag 
att Ni följer oss på instagram.
 

BYGGET
Som styrelsen meddelat har det gått stå i bygget p.g.a. 
olika anledningar. (Läs separat brev från styrelsen, mailat 
13/8). Detta är ju förstås mycket tråkigt, men vi ser ändå 
fram emot att starta terminen som planerat. Vissa grupper 
kommer att få starta terminen utomhus och fortsätta under 
september månad (som våra tävlingsspelare gör varje år). 
Målet och all kraft ligger på att ha två provisoriska banor 
tillgängliga för träning i början på oktober, och i sådant 
fall kan verksamheten fortgå enligt plan. 
De grupper som börjar terminen utomhus kommer att bli 
informerade om det inom kort.

NY PERSONAL
Det känns mycket bra att kunna presentera två nya kvinnliga 
medarbetare som börjar hos oss. Vi välkomnar Ronja Pekarek, 
tennistränare. Flera av Er har redan träffat henne då hon 
hoppat in under året och jobbat hos oss på kurser och läger.

Ronja blev innan sommaren klar med sin GIH utbildning och kommer att jobba med både barn och 
vuxna i vår verksamhet. Vi välkomnar även Cattis Tärnström som blir vår nye huvudansvarig för reception 
och café. Cattis kommer från en gedigen tennisfamilj med en man som jobbar inom tennisen och är 
mamma till barn som tidigare spelade och tävlade mycket. Cattis är väldigt service-minded och älskar 
att träffa och möta människor! Jag är övertygad om att både Ronja och Cattis kommer att bidra stort till 
vår verksamhet. Tyvärr slutar vår uppskattade medarbetare Jessica på vårt sportkontor. Jessica kommer 
att börja studera och vi tackar henne för alla år hon jobbat hos oss och önskar henne lycka till med sina 
nya utmaningar. Jessica gör sin sista arbetsdag på fredag 16/8.
 
INFORMATIONSMÖTE OM JUNIORVERKSAMHETEN
Måndag 19/8 håller vi ett informationsmöte om juniorverksamheten på LTK. Alla som är intresserade av 
att höra hur vi tänker och jobbar är välkomna, barn som föräldrar. Alla tränare och övrig personal på LTK 
kommer att närvara. Vi bjuder på korv med bröd och en liten present till alla som kommer!
Tiden för mötet är 17:30 – 20:30 på bana 2, varmt välkommen till det.
 

SM GULD
I söndags blev klubbens D40 lag Svenska mästare då man 
besegrade SALK i en dramatisk final på hemmaplan. I den 
avgörande dubbeln vann LTK med 11-9 i avgörande match 
tie-break. I laget spelade Petra Lorentzon, Helena Hägglund, 
Anna-Carin Månsson, Sara Schinzel, Christina Marmolin och 
Lena Stannow. Stort grattis till Er alla!
 


