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“Tennis är en sport för livet”

Hampus Jönsson, LTK:s huvudtränare.
Foto: Filippus Fintling

Vår huvudtränare Hampus Jönsson har arbetat hos
oss sedan mitten av november. Vi passade på att
ställa honom tre frågor:

Vilket är ditt intryck av LTK så här långt?

– Mina intryck om klubben är endast positiva. Det är
en väldigt familjär klubb där min uppfattning är att
alla är positiva och hjälpsamma.

Har du någon förebild som tennistränare?
– E�er mina år i Örebro TK  där jag varit innan måste
jag säga att min förebild som tennistränare är min
gamle medspelare David Sjöberg. När jag började
som tränare  visade han mig  en bra variation och
lekfullhet som jag själv har tagit e�er. Han lärde mig
också att det är aldrig fel att testa en idé även fast
den på förhand ser knepig ut. Hans positiva
inställning till jobbet har även den gett mig olika
perspektiv på uppdraget.

Är det någonsin för sent att börja spela tennis?

– För sent skulle jag aldrig säga att det är. Tennis
handlar om så mycket mer än att bli bäst.
Gemenskapen och glädjen tennisen bidrar med är
något alla skulle kunna dra nytta av. Tennis är en
sport för livet oavsett nivå.
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Årsmöte måndag 27 mars

Välkommen på årsmöte i Lindesbergs Tennisklubb. Det hålls i klubbstugan den 27 mars kl 17:00. Roligt
om så många medlemmar som möjligt sluter upp! Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på
hemsidan.

Jonas Ökvist vann Julcupen

Klubbmästaren utomhus 2022, Jonas Ökvist,  vann även Julcupen. Han finalslog Magnus Persson.
Kommer Ökvist även vara starkast när inne-KM avgörs? Inom kort kommer en inbjudan till denna
tävling som avslutar inomhussäsongen. Håll utkik på www.lindetennis.se.

LTK-seger i Borlänge Vinterspel

Lindesbergs tennisklubbs Vichaya Jamroensri och Marcus Larsson vann herrdubbeln i Borlänge
Vinterspel 2023. I en helt avgörande match besegrade de klubbkamraterna Linus Larsson och Ivar
Fintling. Det blev dramatiskt och matchen avgjordes e�er ett matchtiebreak som Jamroensri och
Larsson vann med 10-8. Våra duktiga juniorer har också spelat förkval till Svenska juniorcupen, där LTK
pressade Falun (knapp förlust 1-2 i matcher) och föll mot USIF (0-3).  Därmed missade Lindesbergs TK
huvudkvalet.

Aktiviteter i Matchi

Vi kommer löpande att lägga upp aktiviteter man kan anmäla sig på i Matchi (gäller alla åldrar). Just nu
finns det möjlighet att anmäla sig till Matchskola för spelare i åldrarna 9-14 som hålls den 18 mars kl
14:00-17:00 i tennishallen.  Håll koll i Matchi- appen eller besök
https://www.matchi.se/facilities/lindesbergstennisklubb.

Sommarkort och friskvårdsbidrag

Du kan redan nu köpa Sommarkortet till medlemspriset 1 000 kr. Med sommarkortet kan du spela hur
mycket tennis du vill utomhus. Du kan boka max två timmar åt gången. Ett mycket prisvärt erbjudande
och glöm inte att du kan nyttja eventuellt friskvårdsbidrag från din arbetsgivare när du köper detta.
Har du mer frågor kring friskvårdsbidrag kan du maila info@lindetennis.se.
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