
Midibladet - Maj
Maj månad är redan här och utesäsongen närmar 
sig. Nu kan det vara bra att se över ditt barns 
racketstorlek och annan utrustning. 

Fråga gärna Krister i shopen eller barnets tränare, 
så får ni den hjälp ni behöver.

På grund av rådande situation, så har ju endast 
spelande fått vistats i hallen och vi tackar för visad 
hänsyn. Vi hoppas på att vi snart kan återgå till det 
normala igen.

Klubbmästerskapet har blivit framflyttat till den 
16-27 september. Vi återkommer med mer 
information angående KM när vi närmar oss.

 
 



Månadens utmaning:

Hur många volleys klarar du att slå 
mot en vägg? 

Träna på utmaningen i sommar och 
visa upp dina skills när träningen 
drar igång igen i höst.



Tävlingar:
 
Här kan man läsa om vad som gäller 
angående tennis kopplat till Corona:
www.tennis.se/information-om-coronavirus/

För att söka tävlingar finns Svenska 
Tennisförbundets Tävling Online: 
https://svtf.tournamentsoftware.com/

Här kan man söka tävlingar allt efter 
åldersklass, region, tidsperiod, kön och 
singel- eller dubbelspel. 

Var uppmärksam på vilka tävlingar som 
fortfarande pågår. Några kan vara inställda.
	  



    Viktiga datum:
•  Kristihimmelsfärd: 21 och 22 maj
       OBS! Ingen ordinarie träning

•  Terminsavslutning: 29 maj  *

•  Terminsstart HT: 19 aug

•  Klubbmästerskap: 16-27 sept

* För spelarna som har träning på bana 7 och 8 är sista 
speltillfället under vecka 23.

* För de som fick inställd träning fredagen den 13 mars 
när klubben stängde pga Corona, kommer vi ta igen det 
fredagen den 5 juni.



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. 

Och glöm inte att spontantennis under 
sommarlovet också är jättebra träning. 

Vi önskar er en riktigt skön sommar med 
mycket tennis.

Varma hälsningar
/ Ronja Pekarek, ansvarig Midi/Maxi
ronja.pekarek@lidingotk.se


