
Maxibladet – Mars
Hej, Alex här. Jag är ansvarig för Maxi-
tennisen. Varje månad skickas Maxibladet 
ut till dig som spelar med den gröna bollen. 
Här får du den information du behöver för att 
veta vad som händer på och kring klubben 
varje månad. Tips på tävlingar, speciella 
evenemang och viktig info om träningen på 
klubben. Och har du frågor mailar du mig på 
aleksandar.tatic@lidingotk.se 



Träning i mars
Varje månad försöker vi fokusera på lite 
olika saker att träna och utveckla. 
För att ni ska få lite koll på vad vi gör, 
presenterar vi vad vi jobbar lite extra 
på, varje månad. 

Denna månad fokuserar vi lite mer på 
serven. Både teknik och matchspel kommer 
att vara i fokus för att utveckla just serven.

Självklart kommer även annat att tränas, 
vi kommer däremot fokusera lite mer 
på dessa moment.  
 
 



Månadens utmaning:
Varje månad kommer vi att ha en 
utmaning för att du ska bli ännu bättre. 
Denna månadens utmaning är:

Hur många gånger kan du slå en serve 
mot bollväggen och fånga den efter en 
studs?

Månadens utmaning hittar du även på 
Instagram. Följ oss på lidingotk.se.
	  



Slipa lite extra på 
formen i sommar.
Nu kan du boka upp dina barn eller 
dig själv för läger och kurser i sommar. 
Vi har träning för de flesta nivåer. 

Det är ett begränsat antal platser, 
så först till kvarn. 



Tävlingar i mars:
	  
SO Tour Maxi
Saltsjöbadens LTK | Saltsjöbaden2020-03-08
 Next Generation Club Cup USIF
USIF | Uppsala2020-03-14
SO Tour Maxi
Järfälla TS | Järfälla (Stockholm)2020-03-14
SO Tour Maxi samling 15.30
Kungsängens TK | Kungsängen2020-03-14
 Junior RM Inne SvTF Mitt 2020
Sigtuna TK | SIGTUNA2020-03-20 till 2020-03-22
 Huddinge Open
Huddinge TK | HUDDINGE2020-03-20 till 2020-03-29
 
SO Tour Maxi
Norrtälje TK | Norrtälje2020-03-22
Bålsta cup del 1
Bålsta TK | Bålsta2020-03-27 till 2020-03-30
Ekeröspelen 2020
Ekerö TK | Ekerö2020-03-27 till 2020-04-05
SO TOUR MAXI
Lidingö TK | Lidingö2020-03-28

Fredagsspel
Varje fredag på LTK, KLTK, TSK Malmen

Fler tävlingar och anmälan finns på: 
https://svtf.tournamentsoftware.com/ 




