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LTK i Svenska tennisligan

Vårt juniorlag gör bra ifrån sig!

Vårt lag i Svenska tennisligan, som spelar i den mellansvenska 18-årsserien, har börjat serien bra.
Laget som består av Ivar Fintling (bilden),  Marcus Larsson, Linus Larsson och Vichaya Jamroensri
besegrade Norrtälje med 2-1 hemma i Lindesberg.  Närmast möter våra juniorer  TK Hobby i
Lindesbergs tennishall den 19 november. Kom gärna och stötta laget på plats! Matchstart kl 11:00.

Hela spelschemat hittar du här:

https://svtf.tournamentso�ware.com/league/1AAB6C7D-45D2-44B0-A1EC-46646183B3EE/draw/264
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Välkommen Hampus Jönsson!

Vår tränare Adam Nohlgren har  valt att kliva av på grund av tidsbrist. Han kommer att ersättas av
Hampus Jönsson  som tidigare varit tränare i Örebro TK.  Adam Nohlgren gör sin sista träning 15
november. Hampus gör sin första arbetsdag i klubben den 21 november. Klubben vill tacka Adam för
hans insats och välkomna Hampus till LTK!

Gratis provträning

Barn som går i årskurserna Förskoleklass till och med årskurs 3 har nu chansen att vara med på en
gratis prova på-träning. Den hålls onsdag den 9 november kl 17:00-18:00 i tennishallen. Inbjudan gäller
barn som för närvarande inte deltar i vår verksamhet. Obligatorisk anmälan senast 7 november till
jon.sorenson@lindetennis.se

Träningar i vår

Höstens träningar  fortsätter till och med vecka 50. Om du inte vill fortsätta i din träningsgrupp e�er
juluppehållet måste du meddela detta senast 18 december via mail: info@lindetennis.se. Vill du börja i
en träningsgrupp? Vi erbjuder träning  för barn, ungdomar och vuxna. Skicka ett mail till
jon.sorenson@lindetennis.se så placeras du i en lämplig grupp.

Julcupen

Inom kort kommer en inbjudan till vår årliga turnering Julcupen. Håll utkik på www.lindetennis.se.

Friskvård

Har du ett friskvårdsbidrag som ännu inte utnyttjats? Du kan lösa in det hos Lindesbergs TK. Kontakta
Carl-Henrik Ling, carlhenrik.ling@telia.com.

Vi söker kassör

Vår klubb bygger på frivilliga insatser från medlemmarna. Just nu söker vi en kassör för att fylla luckan
e�er Carl-Henrik Ling som slutar vid årsmötet. Är det ett uppdrag som skulle kunna passa dig?
Kontakta styrelen på info@lindetennis.se.
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