
Rekordtidig start 
på Smörlyckan
Tack vare en mild vinter och ett 
starkt arbete på städdagen 
kunde vi smygöppna tre banor 
redan den 20 april för spel på 
Smörlyckan. Den 27 april har vi 
satt som mål att alla sex 
banorna skall kunna vara 
öppna. Vi hoppas att väder och 
vind är med oss så att vi kan nå 
det målet.

Det betyder att du kan boka och 
spela på Smörlyckan redan nu. 
Men, eftersom vi varit tvungna 
att prioritera banorna dröjer det 
till den 1 maj innan klubbstuga 
och omklädningsrum är färdiga 
att användas.

Precis som förra året  bokar och 
betalar du via vårt boknings-
system MyCourt. Priset är 
fortfarande 70 kronor för 
medlemmar och 100 kronor för 
icke medlemmar. Priset gäller 
dygnets alla timmar. Billigare blir 
det inte att idrotta i Lund.

Det finns alltså ingen möjlighet 
att köpa timmar kontant på 
Smörlyckan men när hallen är 
öppen går det givetvis att boka 
och betala i receptionen

Nytt för i år är att medlemmar 
kan köpa ett 10-kort. Det kostar 
bara 500 kronor och varar hela 
utomhussäsongen. 

 
Lunchtennis på 
Smörlyckan i maj
Från och med maj flyttar 
lunchtennisen tisdagar och 
torsdagar klockan 12-13 ut på 
Smörlyckan. Vi hoppas 
naturligtvis på fint väder. Skulle 
regnet mot förmodan ösa ner så 
blir det spel inne.
Frukosttennisen kommer 
däremot att fortsätta inomhus 
eftersom klockan sju på 
onsdagsmorgnarna är lite tidigt 
för utomhusspel.
Lunch och frukosttennisen håller 
på fram till den 4 juni.

Denna  sommaren provar vi nya 
format för kureserna på 
Smörlyckan. Under tre av 
veckorna kör vi heldagskurser 
för juniorerna medan vi under 
två veckor kör vidare på 
halvdagskonceptet. För 
minitennisen gäller två timmar 
på förmiddagen. För vuxna lika 
länge fast på kvällen

De två sista veckorna av 
sommarlovet, 25 och 26, samt 
sommarlovets sista vecka, 33, 
kommer vi att ha heldagsläger 
på Smörlyckan. Det betyder att 
aktiviteterna startar klockan 9 
och varar fram till klockan 15. 
Under den tiden spelar man 
mycket tennis men har också 
andra aktiviteter såsom 
fysträning, lekar och  spel. Mitt 
på dagen gör vi en paus för 
medhavd lunch.

Veckorna 27 och 28 har vi 
kurser som bara går på 
förmiddagen mellan 9-11.30.

Eftersom minitennisbollarna är 
svåra att hantera i vinden har vi 
valt att lägga de minsta barnens 
kurser inomhus. Minitennisen 
spelar alltså i hallen mellan 9-11 
alla veckor. För de vuxna gäller 
som vanligt 2 timmar på kvällen 
18-20 på Smörlyckan.

Nytt för i år är att  du anmäler 
och betalar på vårt 
bokningssytem MyCourt. 
Bokningssytemmet når du via 
www.mycourt.se eller vi 
bokningen på atllund.se. 
Deltagarantalet på kurserna är 
begränsat och det är först till 
kvarn som gäller. Du kan boka 
på MyCourt så länge det finns 
plats.

       Flickor 18 Svenska Mästare!

Vi gratulerar våra nyblivna svenska mästare Matilda Lenngren, 
Alexandra Almborg, Ida Jarlskog, Hanna Scmidt-Axelsson och 
Amanda Ekelund-Arleklo, här flankerade av coacherna Gaetan 
Blondeau och Daniel Schalén. Tjejerna vann Svenska Juniorcupen 
för 18-årslag när de i finalen övertygande slog GLTK från Göteborg

Nya och gamla former för kurserna 
på Smörlyckan i sommar. 
Anmäl dig från och med den 1 maj!

http://www.mycourt.se
http://www.mycourt.se


Nu är det stor 
majrea i shopen
Nu så här mot slutet av 
säsongen rear vi ut massor av 
intressanta produkter i shopen. 
Kom in och kolla vår reavägg 
där det från den 1 maj finns 
racketar, skor och kläder till 
30-50% rabatt. 

Vårfest på 
Smörlyckan 
lördagen den 23 
maj kl 14.00
Årets vårfest är planerad till den 
23 maj klockan 14.00. Då 
samlas vi på Smörlyckan för 
blixtdubbel, prova på för både 
vuxna och barn, tipspromenad 
och mingel. Det är ett perftekt 
tillfälle för hela familjen att spela 
tennis och träffa andra 
ATLmedlemmar. 
Givetvis är grillen igång.

Visst skall du väl 
vara med i ATL 
Eurofinans Open
Precis som traditionen bjuder 
spelas ATL stora utomhustävling 
även detta år i månadsskiftet 
maj/juni. I år 28/5-7/6. 

I tävlingen finns klasser för alla 
junioråldrar. Även veteranerna 
har klasser för både herrar och 
damer 40 och  50. Klarar du inte 
åldersstrecken kan du vara med 
i singel, dubbel eller mixed.

Känner du att du är i riktigt bra 
form kan du spela ATL 
Eurofinans Sommartour. Till den 
delen av tävlingen som har 
20.000 kronor i prispengar 
fördelat på dam- och herrsingel, 
kommer många av landets 
absolut bästa spelare. Känner 
att formen sviktar kan du ju alltid 
komma till Smörlyckan och titta 
på fin tennis.

Staffanstorps motionärer bättre än ATL:s?

Det var frågan som skulle besvaras under en spontant arrangerad 
klubbmatch mellan Sttk:s Motionsserie och ATL.s onsdagsserie.
Matchen spelades den 11 april i Staffanstorps fina hall på tre banor. Sex 
spelare från vardera klubb deltog, man spelade 2 singlar var, och en 
dubbel var, totalt 15 matcher.

Det visade sig ganska omgående att Sttk var det starkare gänget och man 
vann under eftermiddagen 9 av matcherna. Två slutade oavgjort och 4 
med ATL-seger. Totalt i poäng 20-10 till grannkommunen. Bäste 
poängplockare för ATL var Anders Bedroth med 2 segrar på 3 matcher.

Det var en härlig eftermiddag på alla vis med bra och spännande matcher 
och ett glatt humör från alla inblandade. Samtliga var ense om att göra om 
övningen till hösten och då med ännu bättre motstånd från Lund 
förhoppningsvis.

För oss i ATL motiverar det oss motionspelare till att försöka komma upp 
en nivå till, att hantera och möta andra spelartyper, få utbyte med andra 
klubbar och få spela matcher under tävlingsliknande former men ändå 
med en avspänd kamratlig atmosfär. Mersmak på detta!

Tack till alla deltagare/ Håkan Karlström

Stående, segrarna från Staffanstorp, från vänster,
Magnus Larsson, Christian Lexander, Carl-Owe Olsson, André Ilvemark 
och Patrik Schmidt.
Symboliskt på knä. ATL:s lag: Mike Peters, Anders Bedroth, Peter 
Månsson, Robert Lindholm och Stefan Jonsland.
Saknas gör Magnus Brommesson och fotografen, Håkan Karlström


