
Nu inför vi nytt 
bokningssystem
Inför hösten kommer vi på 
Victoriastadion att införa ett nytt 
bokningssystem som gör det 
möjligt att boka och betala via 
nätet. Det betyder dock inte att 
du måste boka via nätet utan du 
kan fortfarande ringa, komma in 
eller boka på plats.
Det nya systemet testas först på 
Smörlyckan under sommaren. 
Eftersom det inte är bemannat 
på Smörlyckan på samma vis 
som  i hallen så kommer all 
bokning utomhus att ske via 
internet. Det  betyder alltså att 
den gamla kuponghanteringen 
försvinner.
Företaget som tillhandahåller 
tjänsten heter My-Court. De har 
utvecklat tjänsten tillsammans 
med bland andra KLTK. 
Internetbokningen  når du via 
www.atllund.se. Sidan finns så 
klart både i dator och mobilmiljö.
Priserna på Smörlyckan är de 
samma som förra året, 70 
kronor för medlemmar och 100 
kronor för icke medlemmar 
oberoende vilken tid man spelar.

Bra resultat för 
ATL i Junior-SM
När vi sammanfattar junior-SM i 
Göteborg under påskhelgen så 
kan vi notera några riktigt bra 
resultat
Det var främst i flicksingel 16 
som ATL gjorde sina bästa 
resultat. Alexandra Almborg gick 
ända ftill semifinal i, detta trots 
att hon startade i kvalet. Kanske 
en av tävlingens största 
sensationer. I samma klass var 
Ida Jarlskog framme i kvarten.
I dubblarna hade ATL flitigt 
deltagande i slutrundorna. 
Gustav Kuljis var framme i  
kvartsfinal i Pojkdubbel 14, 
Calle Bedroth i semifinal i 
Pojkdubbel16 och Ida Jarlskog 
förlorade en dramatiskt final i 
Flickdubbel 16.
Sammantaget ett väl godkänt 
resultat av klubbens deltagare. 
Nu väntar en intressant 
utomhussäsong och vi hoppas 
att våra spelare kan följa upp 
sina framgångar i några av de 
många tävlingar som 
utomhussäsongen erbjuder, en 
av dem vårt eget JSM för 
åldersklasserna 12 och 16.

Dags anmäla till
Eurofinans Open.
Årets upplaga av Eurofinans 
Open spelas den 29 maj till och 
med den 8 juni. Tävlingen går 
som vanligt på Smörlyckan och 
har klasser från 10 år och uppåt. 
Det betyder alltså att alla kan 
vara med och spela. Sista 
helgen spelas elitklassen som 
är en del av Svenska 
Sommartouren. Då är några ur 
sverigeeliten på plats.

Vårrea i shopen
Passa på att göra ett klipp i 
shopen inför utomhussäsongen. 
Den 1 maj startar nämligen vår 
vårrea i shopen. Då har vi 25% 
på nästan hela sortimentet.

Anmälan till 
sommarens och 
höstens kurser 
har öppnat
Antingen du tänkt att vara med 
på en eller flera av våra 
populära sommarkurser för barn 
eller vuxna eller du tänkt anmäla 
dig till höstens tennisskolor så 
är det nu möjligt via hemsidan 
www.atllund.se. Där hittar du 
också all den information du 
behöver.

Smörlyckan öppnar för säsongen
När vi i år öppnar Smörlyckans utomhusbanor den 5 maj för 
bokning så är det med nya fräscha tag. Omklädningsrummen är 
nyrenoverade, altanen är upprätad och nya bänkar är på plats. 
Tack vare den milda våren kan vi dessutom lova banor som 
håller riktigt bra klass för att vara så tidigt på säsongen
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