
Anmälan till 
påsk- och 
sommarläger
Det är dags att anmäla till 
påskläger. Vi har som vanligt 
läger för juniorerna på dagen 
och för de vuxna på kvällen 
under påskveckan.

Anmälan till sommarens 
läger öppnar den 1 april. 
Eftersom vi har vår stora 
damtävling i år vecka 26, 
veckan efter midsommar, 
kommer vi att ha vårt läger 
på centrala idrottsplatsen den 
veckan. Då det bara finns två 
banor på CIP kommervi att 
köra ett läger med begränsat 
deltagarantal där för de äldre 
medan mini, midi och maxi 
kör i hallen.

Nu kan du ha 
kontrakt på 
Smörlyckan
Från och med denna 
säsongen har vi avsatt bana 
4 och 5 för kontraktsbokning. 
Det betyder att du nu kan ha 
en stående tid hela 
utomhussäsongen. 
Säsongen löper från den 1 
maj till mitten av september. 
Det är sammanlagt 19 
veckor. Det går bort några 
veckor för våra tävlingar, det 
regnar säkert någon gång 
och kanske kan du inte spela 
vid något tillfälle. Därför 
betalar du bara 700 kronor 
för hela säsongen. Billigare 
blir det inte. Du kan redan nu 
börja boka via mail till 
jesper@atllund.se

80-årsjubileum
Håll vårt 80-årsjubileum i 
minnet och boka in den 9 
september 14-17 redan nu.

   

Vill du hjälpa 
till vid vår 
internationella
damtävling
Vi har ju fått förmånen att, i 
samarbete med Svenska 
Tennisförbundet, få arangera 
en damtävling på den 
internationella touren veckan 
efter midsommar. Det är 
jätteroligt men det innebär så 
klart samtidigt mycket jobb. 
Känner du att du vill vara en 
del av gänget som jobbar 
med tävlingen så mailar du 
till ulf@atllund.se. Det finns 
många uppgifter att välja 
mellan såsåm att stå i 
cafeterian, köra spelare, vara 
spelarvärd eller att hjälpa till 
på anläggningen. Du kan 
vara med en eller flera dagar.

Nu kan du följa styrelsens 
arbete.

Alla protokoll ligger på 
hemsidan.

http://atllund.se/om-oss/
styrelseprotokoll/

Städdag på Smörlyckan 1 april
Våren närmar sig med stormsteg och det är snart dags för 
städdag på Smörlyckan. I är är det extra viktigt att vi får rent 
inför vårarbetet på banorna då banorna behöver vara i 
toppform eftersom vi har en internationell storttävling. Så ta 
med dig krattan och kom ut lördagen den 1 april mellan 
10-13. Då får du också chansen att prova om vår nya 
ordförande Kruno Kuljis har koll på grillen.
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