Nya tävlingar
under vecka 7

ATL fyller 80 år

Tennisskolan gör uppehåll i
vecka sju och åtta. Vecka
åtta är det sportlov och läger
men i vecka sju använder vi
de lediga banorna till nya
tävlingar.
Tävlingarna är i sprintform,
vilket betyder att man spelar
många korta matcher under
drygt två timmar. Antalet
deltagarel är begränsat till 16
för varje klass och det är först
till kvarn som gäller.
Alla klasserna vänder sig till
motionsspelare snarae än
tävlingsspelare.
Måndag: Herrar motion
Onsdag: Damer motion
Torsdag: Tennisskolan
Anmälan sker via MyCourt
ädr anmälningsformulär
ligger uppe. Mer info hittar du
på hemsidan

Juniourtorens
speltider i vår

Juniourtouren med matcher
för mini.midi- och maxispelare spelas följande
fredagar kl.19 under våren:
10 februari,17 mars och
5 maj
Information hittar du på
hemsidan
Nu kan du följa styrelsens
arbete.
Alla protokoll ligger på
hemsidan.
http://atllund.se/om-oss/
styrelseprotokoll/

Kvarts miljon i
prispotten på
Smörlyckan
Veckan efter midsommar
spelas Lund Ladies, en
internationell damtävling på
Smörlyckan. En tävling som
en del av den internationella
proffstouren på $25.000 nivå.

Den 27 februari 1937
träffades ett gäng
tennisintresserade på Cafe
Lundagård för att bilda
Allmänna Tennisklubben
Lund. Vår klubb fyller alltså
80 år detta året och det vill vi
uppmärksamma.
Som medlem kommer du att
märka att vi fyller 80, men de
egentliga festligheterna får
vänta till vår klubbvecka i
september. Då är det kalas
både för vuxna och barn.

Anmäl dig till
sportlovsläger

Sportlov betyder läger på
ATL. I år är det läger den
20-24 februari.
Minitennisspelarna spelar
varje dag mellan 10-11.30.
De lite större barnen som
spelar midi och maxitennis
spelar mellan 9-11.30.
Juniorerna med vanlig boll
har aktivitet mellan 11.30-14.
Är du vuxen kan du spela på
kvällen. Vi har ett nytt tema
varje kväll. Du kan alltså
anmäla dig till en eller flera
kvällar. All info hittar du på
hemsidan.

Tävlingar på den nivån har
alltid ett starkt internationellt
startfält och ligger precis på
den nivån där våra bästa
tjejer i landet kan göra sig
gällande. En viktig tävling för
svensk tennis. Som
arrangörer har ATL dessutom
ett wild card som vi hoppas
kunna ge till Ida Jarlskog
som försöker slå sig in på
denna nivån.
En tävling på denna nivån är
en ganska stor apparat. Det
kommer internationella
tävlingsledare och domare så
det hjälper till, men det finns
massor av andra
funktionärsuppgifter som vi
behöver tillsätta och som vi
hoppas att våra medlemmar
hjälper till med.
- Att få hit en tävling av
denna klass är jätteintressant
för ATL och Lund. Det ger
alla tennisintresserade en
chans att se topptennis och
för våra tennisungdomar är
det viktigt att få en bild av hur
topptennis spelas, säger
tävlingsledaren Ulf
Pettersson

Sportlovet

