
ATL arrangerar 
Junior SM 
utomhus
Andra veckan i Augusti 
står ATL som värd för 
Junior SM. Arrangemanget 
är ett samarbete med LBTK 
och tävlingen spelas på 
både Smörlyckan i Lund 
och på Bjärred Saltsjöbad.

Arrangemanget omfattar 
åldersklasserna 12 och 16 
och har  cirka 500 deltagare 
som skall spela både singel 
och dubbel. Största klassen 
är normalt pojksingel 12 med 
över 200 deltagare.

Spännande tävlingar 
Idrottsligt kommer det bli 
spännande tävlingar, speciellt 
som en av favoriterna i 16 
årsklassen, Ida Jarlskog, 
spelar på hemmaplan 

-Som det ser ut idag så är 
Ida en av de verkliga 
favoriterna, menar ATLs 
tränare Daniel Schalén. Det 
skall bli intressant att följa 
henne i tävlingen.Intressant 
blir det också att se våra 
deltagare i 12-årsklassen 
mäta sig mot de bästa i 
Sverige. Att ha ett junior SM 
här på hemmaplan ger 
många av de yngre en unik 
chans att möta de allra bästa

Stor organisation
Att arrangera ett junior SM 
med 500 deltagare kräver sin 
organisation. Det är inte bara 
på tävlingssidan som det 
behövs en insats utan det 
krävs också ett stort antal 
andra funktionärer. Har du 
lust att vara med och göra en 
insats kontaktar du 
aktivitetsutskottet genom  
Kruno.Kuljis@axpo.com.

Lunchtennisen 
utökar
Lunchtennisen på tisdagar 
har blivit en succé. Därför 
ökar vi nu ut med ett pass på 
torsdagar, mellan 12-13, 
också. Den dagen är det 
Daniel Schalén som håller i 
träningen.

Nu kan du spela 
Bordtennis på 
Victoriastadion
På squashbana 7 finns det 
från och med nu ett 
bordtennisbord uppsatt. Det 
betyder att bana är 
reserverad för pingis och du 
hyr den precis som du hyr en 
squashbana.
I och med att bordtennisen 
återkommer till är vi en 
komplett rackethall med 
racketlonens fyra sporter 
representerade.
-Vi är inte riktigt där för att ha 
en stor turnering, säger 
hallchefen Ulf Pettersson, 
men det finns utmärkta 
möjligheter att köra mindre 
enskilda kompisturneringar 
eller företagsmästerskap.

RacketRea!
Just nu kan du hitta en riktigt 
bra erbjudande  på racketar i 
shopen. Vi säljer ut utvalda 
modeller av tennis- 
badminton- och squash-
racketar till 30-50% rabatt.

Snart dags för grustennis och 
vårstädning på smörlyckan
Visst känns det som det snart är dags att börja på gruset. Men 
en förutsättning för att vi skall få riktigt bra banor är att vi gör ett 
bra vårbruk. Därför är det viktigt att vi är många medlemmar på 
plats den 12 april när det är städdag på Smörlyckan 
Vi samlas klockan 11.00 och håller på fram till tidig eftermiddag 
då ordförande tänder grillen och bjuder på delikatesser.
I år sätter vi dessutom in extra åtgärder för att höja statusen på 
anläggningen. Bland annat renoverar vi omklädningsrummen 
och utökar åskådarplatserna. 
Passa på att ta ett hjälpande handtag samtidigt som du lär 
känna nya medlemmar. Vi ses på Smörlyckan!
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