
Välkommen till en ny termin. 
Hoppas ni har haft en härlig sommar och att ni har 
fått spela en hel del tennis på er lediga tid.

Här kommer lite information runt vad som händer 
på klubben den närmaste tiden.

På grund av rådande situation, så får fortfarande 
endast spelande vistats i hallen och vi tackar alla 
föräldrar för visad hänsyn. Vi meddelar er självklart 
så fort vi kan återgå till det normala igen.

 
 



Fredagsspelet är tillbaka!
 
Klockan 19-21 på fredagar kör vi matchspel för 
alla juniorer som vill få möjlighet att spela mer 
tennis och samtidigt träna på sitt matchspel. 

Detta är en riktigt bra chans att kombinera 
tennisträning med att träffa kompisar och ha en 
kul kväll tillsammans. Efteråt bjuds deltagarna 
på något gott i caféet. 

På vår hemsida kan ni läsa mer om 
Fredagsspelet och vilka regler som gäller.
https://www.lidingotk.se/tavling/fredagsspel

FREDAGSSPEL
MATCHSPEL FÖR JUNIORER



SO Tour Maxi
 
Lördagen den 12 sept är det dags för 
SO Tour Maxi på LTK.

Denna turnering, som är för 9-11 åringar, 
spelas med grön boll. 

Sista anmälningsdag är onsdag den 9 sept. 
Det är först till kvarn som gäller, då platserna 
är begränsade.

Du anmäler dig på Tävling Online:
https://svtf.tournamentsoftware.com

•  Samling för tjejer kl 14.20

•  Samling för killar kl 16.20



Välkommen in i shopen
Ta gärna en titt i shopen när ni är inne i hallen. 
VI har fått in mycket nytt för er som vill uppdatera 
era racketar, skor eller era tenniskläder.

Vi rekommenderar att barnen spelar i shorts som 
har fickor eller kjol med plats för bollar när de 
tränar. Just nu har vi erbjudanden på våra fina 
klubbkläder: 

LILLA JUNIORSETET: T-shirt, shorts alt. kjol, 
vattenflaska, mössa alt. keps.  875:-

STORA JUNIORSETET:  Hoodie, t-shirt, shorts alt. 
kjol, vattenflaska, hopprep. 1499:-

Vill ni köpa ett utav seten, eller bara delar av det 
maila krister.ohlin@lidingotk.se eller komma förbi 
shopen så hjälper Krister er.



Nu är det dags att anmäla 
sig till KM.
Ta chansen att vara med i klubbmästerskapet. 
Det är ett kul sätt att öva på matchspel. 

Du anmäler dig på Tävling Online:
https://svtf.tournamentsoftware.com

16-27 SEPT
KM
Välkommen till Sveriges 
största klubbmästerskap. 
Vi har en klass för alla! Anmälan gör du på Tävling Online. 
Där hittar du även all information angående tävlingen och 
beskrivning av klasserna. Vid övriga frågor kontaktar du täv-
lingsledningen på turnering@lidingotk.se. 

Tävlingsledningen
/ Helena Hägglund och Henrik Lindkvist 



LTK caféet
Cattis har utökat menyn i caféet med många 
nyttiga alternativ som sallader, chiapudding, 
smoothies och mackor med hembakat bröd.

Om man vill köpa en kaffe eller något annat 
gott från caféet kan man låna sittdynor i 
receptionen och sitta i solen på trappan.

För er som är nya kan det vara bra att veta 
att man kan lägga upp ett melliskonto för 
sitt barn, så att barnet själv kan köpa något 
att äta eller dricka i caféet.

Du kan enkelt fylla på ditt barns melliskonto 
i webbokningen.



    Viktiga datum:
•  SO Tour Maxi            Lör 12 sept 

Sista anmälningsdag    9 sept

•  Klubbmästerskap: 16-27 sept 
Sista anmälningsdag    6 sept

För att söka tävlingar finns Svenska 
Tennisförbundets Tävling Online:

https://svtf.tournamentsoftware.com

Här hittar ni spelschemat för alla SO Tour:

https://www.tennisstockholm.se/tavlingochseriespel/SOTOUR/2020/ 


