Nu bygger vi
padel på
Smörlyckan

Eurofinans
Open i gång på
Smörlyckan

Smörlyckan är ju vår verkliga
pärla när det gäller
grustennis. En tennisoas som
får ett allt mer cenralt läge
när det nya Lund växer fram.
Men även om anläggningen
bjuder på de finaste
tennisförutsättningarna så
känner vi att utnyttjandet är
för lågt. Därför vill vi utveckla
anläggningen med två
padelbanor.

Som altid i början av juni så
är det tävling på Smörlyckan.
Eurofinans Open är i full
gång och de sista finalerna
spelas söndagen den 11 juni.
Passa på att komma förbi
och titta på fin tennis.

För att kunna få plats med
två padelbanor måste vi ta
centercourten i anspråk. Det
är ju alltid trist att behöva gå
ner i antal tennisbanorbanor.
Men med två nya
padelbanor får vi sju banor
som kan driva aktivitet. Vi får
också plats med en bollvägg
och en permanent
minitennisbana. Det ger
förutsättningar för främst
barn, men också vuxna, att
träna spontant och utan
kostnad. Kanske kan
bollplanket ersätta en
garagevägg i Södertälje....
Tanken är att bygget skall
påbörjas efter denna
sommarsäsongen och stå
klart så att vi kan starta tidigt
till våren.
Vi ser framåt emot en
anläggning med full aktivitet
där de olika sporterna kan
hjälpa varandra att dra ännu
fler spelare till Smörlyckan.

Elitklasserna som ingår i
Svenska Sommartouren
avgjordes på nationaldagen.
Efter fyra intensiva speldagar
stod två GLTK spelare som
vinnare. Marina Yudanov i
damklassen och Christian
Samuelsson i herrklassen.

Det närmar sig
80-årsjubileum
Du har väl reserverat den 9
september 14-17! För då är
det stor fest på Smörlyckan.
Det blir både tennis och
andra aktiviteter. Programmet
kommer att presenteras när
höstsäsongen startar..

Fotfarande
platser kvar i
sommarskolan
Ordförande och prisutdelare
Kruno Kuljis flankerad av
finalparet Caijsa Hennemann
och Marina Yudanov.
Nu kan du följa styrelsens
arbete.
Alla protokoll ligger på
hemsidan.
http://atllund.se/om-oss/
styrelseprotokoll/

Du kan fortfarande anmäla
dig till årets sommarskola.
Det finns plats kvar i alla
veckor utom vecka 26 då vi
har vår damtävling.
Även om vi har en
damtävling så står inte
verksamheten stilla. I år har
vi ett samarbete med
Kultu&Fritid vilket möjliggör
att vi kan använda banorna
nere på Centrala IP.
Dock är det bara två banor,
varför kurserna snabbt blev
fulla. Men på övriga veckor,
25,27,28 och 33, när vi är på
Smörlyckan finns det
fortfarande plats för både
barn och vuxna

Styrelsen på
internat tittar
framåt

Under helgen som gick var
styrelsen på konferens för att
diskutera framtiden. Men för
att kunna se framåt måste
man veta var man är. Vi ser
en klubb med stor
verksamhet, både på breddoch tävlingssidan. Vi spelar
på en anläggning med bra
banor både inomhus och
utomhus. En anläggning som
vi dessutom hela tiden
försöker utveckla.

Veckan efter midsommar gör
damenas proffstour debut på
Smörluckan och i Lund
För första gången spelas en
tävlingen på den
internationella damtouren i
Lund. Veckan efter midsommar är det nämligen
dags för Lund Ladies.
Tävlingen som har 25.000
dollar i prispengar ingår dels i
den internationella touren
och dels i Svenska Tennisförbundets satsning på
denna typ av tävlingar, Rising
Star Tour, en serie av
tävlingar både på herr- och
damtouren. Som namnet
antyder är dessa tävlingar en
arena för de spelare som är
på väg uppåt. Ofta dyker
namn från denna nivån upp i
de allra största tävlingarna
om ett par år. Ett faktum som
gör det mycket intressant för
den tennisintresserad som
vill se morgondagens
stjärnor.

Tävlingen spelas med
kvalspel den 25 och 26 juni.
Där får vi förhoppningsvis se
många av de yngre svenska
hoppen. Huvudtävlingen
spelas från tisdagen den 27
med final söndagen den 2
juli.
För ATLs del har vi ingen
spelare som har ranking att
vara med i huvudtävlingen.
Men som arrangör förfogar vi
över ett wild card. Det går då
såklart till vår bästa spelare
Ida Jarlskog.
-Ida har inte hög nog ranking
att komma med i tävlingen
men hennes spelstyrka är
däremot bra nog och hon kan
säkert vinna någon match,
säger turneringsledaren Ulf
Pettersson.
Du följer tävlingen på
hemsidan eller via Instagram
#lundladies.

Att vara en klubb med över
1000 medlemmar har många
fördelar men saknar inte
nackdelar. Det kan vara svårt
att känna den lilla klubbens
samhörighet och det finns
ingen möjlighet att träffa alla
sina klubbkompisar. Det är
också lätt att man som
medlem tappar engagemang.
Styrelsen vill därför sätta
fokus på det ideella arbetet
och hoppas att kunna
engagera fler medlemmar i
arbetet. Dels för att det
behövs i en förening men
också för att det skapar
gemenskap.
ATL har en stor verksamhet
inom ramen för mini, midi och
maxi. Vi har också en
omfattande verksamhet i
tävlings- och tennisskolegrupper. Men som de flesta
andra tennisklubbar så
upplever vi i ATL ett glapp
mellan verksamheterna.
Därför kommer övergången
mellan de båda verksamheterna att bli ett fokusområde. Ett sett bland många
är att verka för att barnen
spelar mer frekvent.

