
Nya boknings-
systemet igång
Nu när höstterminen börjar på 
Victoiastadion är vårt nya 
bokningssystem igång. Du kan 
nu boka och betala dina timmar 
via nätet.
Bokningssystemet, MyCourt, 
når du lättast via klubbens 
hemsida atllund.se. Där kan du 
registrera dig som användare 
och sedan är det bara att boka 
och spela.
Systemet är uppbyggt så att du 
betalar till ett spelkonto ur vilket 
du sedan betalar dina 
speltimmar. Då kan du boka när 
som helst till ordinarie pris.
Spelkontot är dock inte att 
förväxla med det gamla 
internetkontot. Precis som 
tidigare fungerar internetkontot 
så att du sätter in minst 1000 
kronor i förväg och kan därmed 
boka på nätet till ett bättre pris. 
Internetkontot måste däremot 
fortfarande laddas via 
receptionen.

Mycket nytt i 
shopen
Nu är shopen fylld med massor 
av nyheter inför hösten.
Vi har många nya racket-
modeller för tennis, badminton 
och squash. I de dyrare 
modellerna finns det naturligtvis 
testracketar för att du skall vara 
säker på att hitta rätt.
När inomhussäsongen startar 
finns är det läge att köpa nya 
skor. Vi har många intressanta 
modeller från bland andra Head, 
Nike, Babolat och Prince.
Nu, när tennisskolorna drar 
igång, kanske någon i familjen 
har gjort framsteg och flyttat upp 
och spelar med snabbare boll. 
Då finns det trevliga paket-
lösningar med juniorracket och 
bag till uppstartspriser.
Kom gärna in och kolla våra 
nyheter!

Succé när ATL arrangerade JSM
Andra veckan i augusti arrangerade ATL i samarbete med Lomma 
Bjärreds TK juniorSM för 12- och 16-åringar. Drygt 450 spelare kom 
till start och med spel i singel och dubbel spelades över 600 matcher 
under 9 dagar.
Vädret är naturligtvis en viktig faktor när man skall arrangera en 
utomhustävling. Denna gången hade vi en fantastiskt tur och endast 
ett tjugotal matcher behövde spelas inomhus.

När det var dags för final hade ATL fortfarande en spelare med i 
turneringen, Ida Jarlskog som deltog både i singel- och dubbelfinalen 
för 16-årsflickorna. Inför en publik på nära 150 personer, den bästa 
publiksiffran på många år på Smörlyckan, lyckades inte Ida vinna 
titeln utan föll i en mycket spännande och välspelad match. Miriam 
Björklund från SALK vann med 6-3,4-6 6-4. I dubbelfinalen var det 
dock aldrig något snack. Ida vann i par med kompisen Julia 
Rosenqvist och därmed fick ATL en hemmatitel.

En så stor tävling som JSM kräver naturligtvis en stor 
funktionärsstab. Under ledning av de två generalerna Kruno Kuljis 
och Per Lindeblad var det många, främst föräldrar till våra 
tävlingsspelare, som ställde upp och hjälpte till. Förutom att det var 
en förutsättning för arrangemanget är det viktigt för klubben att vi 
känner att vi gör det här tillsammans.  Det gjorde vi och vi gjorde det 
riktigt bra!

Nu finns det lediga abonnemang 
på kvällar och helger
Vill du försäkra dig om samma speltid varje vecka oavsett om det är 
tennis, badminton eller squash? Det bästa sättet är naturligtvis att 
skaffa ett abonnemang på en fast tid. Just nu finns lediga tider både 
på dagtid och på attraktiva tider på kvällar och helger.
Hör efter i receptionen eller kolla på nätet vad som finns ledigt. 
Abonnemangen bokar du i receptionen eller på telefon 046-350560



Parkster 
lättaste sättet att 
parkera på 
Victoriastadion.
Vill du slippa att stå vid 
parkeringsautomaten eller vara 
rädd att din parkeringstid gått 
ut? Då föreslår vi att du 
använder Parkster. 
Med Parkster, som är en ny 
samarbetspartner till ATL, 
parkerar du med telefonen. 
Antingen via en app eller genom 
att skicka ett sms.
Du checkar in dig när du 
parkerar bilen och checkar ut 
när du tar bilen igen. Därmed är 
du också säker på att du bara 
betalar för den tiden som du 
verkligen parkerar. 
Vill du har mer information så 
hittar du den på 
www.parkster.se eller så frågar 
du efter folder i receptionen.

Snart är 
renoveringen 
helt klar på 
Victoriastadion
Det har varirt en hektisk 
sommar på Victoriastadion. Vi 
har fått ny beläggning på 
tennisbanorna, omslipade 
badmintongolv och nya 
omklädningsrum.
Som ofta när man jobbar med 
renovering så är det något som 
blir försenat..Nu är vi inne på de 
allra sista rören och vi beräknar 
att herrarnas omklädningsrum 
öppnar vecka 35 och damernas 
en vecka senare. Fram tills att 
de är klara hänvisar vi till 
omklädningsrummen hos 
LUGI motion.

Lunchtennisen 
drar igång igen
Det märks att hösten är nära 
och att inomhustennisen sätter 
igång. Inte minst märks det på 
att både lunchtennisen och 
frukosttennisen drar igång igen.
Lunchtennisen spelas tisdagar 
och torsdagar klockan 12-13. På 
tisdagar är det även denna 
säsongen Gaetan som håller i 
trådarna. Torsdagar är det 
Daniel som är tränare och på 
onsdagmorgonen mellan 7-8 kör 
Ulf frukosttennisen.
Du behöver inte anmäla dig 
utan det är bara att droppa in. 
Det kostar 100 kronor per gång. 
Hör du till de morgonpigga så 
ingår även fralla och kaffe.

Anmälan till 
höstens kurser
Känner du att du vill vara med i 
en av klubbens kurser eller att 
du rent av missat att anmäla dig 
är det hög tid.
Kurserna är som vanligt 
populära och rätt så full men det 
finns fortfarande några platser 
kvar.
Som alltid har vi kurser från de 
minsta barnen till de riktigt 
vuxna, och från nybörjare till elit. 
Med andra ord så har vi tennis 
för alla!

Nu kan du få 
behandling mot 
tennisskador på 
Victoriastadion
En nyhet från denna säsongen 
är att vi en gång i månaden får 
besök av Diana Ericsson på 
Victoriastadion.
Diana jobbar som sjukgymnast 
och har stor erfarenhet från 
tennisen. Hon är bland annat 
flerfaldig svensk mästare.

Förutom behandling av nya och 
gamla skador kan du få hjälp 
med program och övningar som 
både hjälper dig i din tennis och 
som hjälper dig att förbli skadefri
Till en början kommer Diana att 
vara på plats en fredag i 
månaden. 19/9,24/10 och 14/11.
Kostnaden är 300 kronor för 30 
minuter och 375 kronor för 45 
minuter.  Tiden kan du boka i 
receptionen.

Höstfest på 
Smörlyckan 
med sprint KM
Lördagen den 6 september är 
det så dags för årets höstfest på 
Smörlyckan.På höstfesten som 
startar klockan 14.00 aktiverar vi  
oss med minitennis, prova på 
tennis, boule och tipspromenad. 
Givetvis ligger det hamburgare 
på grillen.
Under höstfesten spelar vi årets 
upplaga av Sprint KM. Vi spelar 
många korta matcher och vi gör 
det i A,B och C klasser. Det 
betyder att det finns en klass för 
alla att vara med i.
Det behövs ingen föranmälan 
men vill du vara med så måste 
du vara på plats på Smörlyckan 
klockan 13.30 för då delar vi in i 
de olika grupperna och 
bestämmer spelordningen.

http://www.parkster.se
http://www.parkster.se



