
28!! ATL:are 
prövade lyckan i 
Veteran SM 
Veteran SM inomhus har 
under många år alternerat 
mellan Stockholm och 
Göteborg. I år kunde ATL 
bryta trenden och stå som 
värd för tävlingen.
Klubbens ambition var att 
arrangera en tävling med 
intensivt spel kring första 
helgen på sportlovet. För att 
skapa möjligheten att spela 
425 matcher under fem 
dagar användes därför också 
LBTKs hall under helgen.

En poäng att spela tävlingen 
på hemmaplan är naturligtvis 
att ge möjlighet för våra egna 
spelare att på ett enkelt sätt 
kunna vara med. Den 
chansen tog hela 28 spelare, 
en fantastisk siffra.

Resultaten var blandade. 
Några mötte tidigt sin 
överman medan andra kunde 
gå hela vägen. ATL fick en 
singelmästare genom Daniel 
Schalén som vann 35-
årsklassen efter en mycket 
välspelad final.  Mästare i 
dubbel kan Martin Sundberg 
och Ulf Pettersson titulera sig 
även om de flesta matcherna 
vanns på w.o. Men många 
andra ATL:are hade 
framgångar. Flertalet spelare 
var framme i kvartsfinaler 
eller bättre i både singel och 
dubbel. Bland annat märks 
tre semifinalister i singel:

Eva Fridlund DS55
Martin Sundberg HS55 
Lars Malm HS 80

Åke Pettersson var turneringens 
ständige prisutdelare. Här delar 
han ut  bronset till Lars Malm för 
framgångarna i HS80

Även om det innebär massor 
av jobb att genomföra en 
turnering av denna kategori 
så måste ändå facit vara att 
det är värt det. Många 
spelare från hela landet 
besökte oss och hade en 
trevlig upplevelse på 
Victoriastadion. 

För att genomföra en tävling 
krävs att många medlemmar 
ställer upp och hjälper till. 
Denna gången kunde vi 
glädjas åt att våra veteran-
medlemmar gjorde ett styvt 
jobb. De hjälpte till att att 
göra det extra roligt att 
arrangera tävlingen.

Våren är inte 
långt borta.
Än är våren kanske inte 
riktigt här, men det är redan 
dags att tänka på utomhus-
säsongen. För att återigen 
kunna glädjas åt en fin 
sommar på Smörlyckan 
hoppas vi att du redan nu 
bokar in lördagen den 16 
april klockan 10.00. För då 
är det dags att vårstäda på 
Smörlyckan.

Ombyggnaden i 
hallen startar
Den som nyligen varit i hallen  
har inte kunnat missa att 
renoveringen har börjat. Det 
skall bytas belysning och 
installeras ventillation. Det 
kommer att bli ett lyft för 
hallen, men det måste ju 
göras. Även om det största 
arbetet görs när hallen är 
stängd i sommar så måste en 
hel del arbete påbörjas redan 
nu.  Man börjar på tennis-
banorna 4-7 och jobbar sig 
mot badminton och padel. 
Det betyder att du som har 
en viss bana och spelar på 
dagtid eventuellt behöver 
flytta till en annan. 
Entrepenören har lovat att 
ingen skall behöva ge upp 
sin tid och att allt spel efter 
15.00 eller på helgen inte 
skall beröras. Det enda som 
kan inverka är att det finns 
material mellan vissa banor.

Nu kan du 
anmäla dig till 
påsklägret
Påsken kommer tidigt i år 
och därför har vi redan 
öppnat anmälan till 
påsklägret. Vi börjar som 
vanligt med mini- midi- och 
maxi på morgonen och 
fortsätter med junior- och 
tävlingsgrupperna vid lunch 
och avslutar med 
vuxentennis på kvällen.
All information hittar du på 
hemsidan, atllund.se. Vill du 
anmäla direkt går du till 
mycourt.se


