
Årets julfest den 
12 december
En av de stora händelserna 
på ATL är tennisskolans 
julfest. Den traditionella 
festen för klubbens juniorer 
och deras familjer äger detta 
året rum lördagen den 12 
december.
Festen startar klockan 18.00. 
Tennisen står såklart i 
centrum men det finns 
givetvis fullt med andra lekar 
och tävlingar. 
Förutom prisutdelningar till 
kvällens alla tävlingar så 
delas flera andra priser ut. Till 
exempel årets ATL:are och 
mästartröjan till alla våra 
klubbmästare.
Det finns inget krav på 
föranmälan utan det är bara 
att  komma klockan 18.00.      

I samband med julfesten den 
12 december hjälper vi alla 
att hitta den perfekta  
julklappen. Vi har då 25% 
rabatt i shopen.
Även om julfesten är först på 
kvällen så gäller 25% rabatt 
hela dagen. 

Klipp till på 
klappar - 25 %
rabatt i shopen

Herrarna spelar för elitserieplats 
seriens sista helg i Göteborg

Herrlaget efter helgen i Växjö. Fr. v. Gustav Rehn, Patrik Gustavsson, 
Calle Bedroth, Daniel Schalén, Filip Svensson och Eskil Jarlskog  

När seriesammandraget var 
över i Växjö,  sista helgen i 
november, kunde herrarnas A-
lag åka hem som serieledare. 
Grabbarna hade då vunnit de 
båda viktiga matcherna.

På lördagen inledde laget med 
vinst mot Tabergsdalens TK. 
En ganska svår match som 
ATL kunde vinna rättvist med 
5-1. 

Söndagens match mot 
favorittippade Växjö hade så 
här långt in i serien vuxit till en 
tidig seriefinal. Även om de 
båda lagen hade klara segrar 
med sig in i matchen så hade 
Växjölaget fördelen av 
hemmahall. Efter två jämna 
men klara dubblar kunde ATL 
starta singelspelet med en 2-0 
ledning.

De två inledande matcherna, 
singel 2 och 4 såg länge tufft 
ut för våra ATL:are. Patrik och 
Eskil förlorade första set i sina 
matcher, men båda kunde 
vända och vinna i match-
tiebrak. Eskil först efter att ha 
haft matchboll emot sig. 
Därmed hade ATL en ointaglig 
ledning inför de två avslutande 
singlarna. I de matcherna tog 
lagen var sin seger.

När sista helgen spelas 
behöver laget tre av fyra 
poäng för att vara säkra 
serievinnare .
-Det blir en tuff uppgift. 
Speciellt mot Ullevi om de har 
med Davis Cup spelaren 
Markus Eriksson, säger 
spelande lagledaren Daniel 
Schalén



Jullov i de olika 
verksamheterna.
I samband med jullovet så 
gör våra olika verksamheter 
uppehåll.
Tennisskolan slutar sin 
hösttermin den 13 december 
och startar åter upp 
måndagen den 11 januari.
Drop-in verksamheterna 
såsom lunch- och 
frukosttenis, studenttennis 
och after workgör uppehåll 
från den 14 december till den 
11 januari.

Passa på att 
träna i Julhelgen
Även om våra tävlingar 
Knutsspelen och Vintertouren 
tar en del timmar i anspråk 
så finns det mycket tider 
ledigt i jul och nyårshelgen.
Alla tennisskolans timmar är i 
och med juluppehållet 
ledigförklarade. Det innebär i 
sin tur att det finns en hel del 
attraktiva tider att hyra. Och 
skulle det vara upptaget på 
tennisbanan finns det 
badminton-, squash- och 
padelbana att tillgå.

Kom ihåg att 
anmäla dig till 
Knutsspelen!
I mellandagarna är det som 
vanligt tävlingsdags på 
Victoriastadion. I år har vi valt 
att ta tillbaka det traditionella 
namnet Knutspelen ett namn 
som de som spelar i senior 
och veteranklasserna säkert 
känner igen.
Det finns senior, veteran och 
juniorklasser både på herr 
och damsidan. Nytt för i år är 
motionsklassser för både 
herrar och damer.
Tävlingen spelas den 
27-31/12. Sista 
anmälningsdag är den 16/12 
Anmälan sker på tentour.se

Nu renoverar vi 
bana 1-3 på 
Smörlyckan
För alla er som varit på 
Smörlyckan en vacker kväll 
och upplevt att några av 
banorna fortfarande ligger 
under vatten efter morgonens 
regn har vi nu goda nyheter. 
Just nu pågår en renovering 
av banorna 1-3. Vi lägger om 
banorna så de blir identiska 
med bana 4, 5 och CC.
Efter omläggningen får vi 
således  samma underlag på 
alla banorna. En stor poäng 
vid omläggningen är att 
dräneringen drastiskt 
förbättras. Det gör det inte 
bara lättare att driva bra 
turneringar och träningar 
utan förhoppningsvis slipper 
vi också besvikna 
medlemmar som fått gå hem 
en fin kväll utan att kunna 
spela.

Starta nya året 
med padelkurs
Det fanns ett stort intresse för 
höstens padelkurs som blev 
fulltecknad. Därför startar vi 
en ny kurs direkt efter jul.
Kursen går under 5 lördagar 
med start den 16/1.
I varje grupp är det 5 spelare 
som under Stefan Thunells 
ledning får hjälp med 
tekniska färdigheter och 
taktiska finesser.
Kursen ges i entimmespass 
dar första tiden 11-12 är tänkt 
för de som tycker att de är 
nybörjare. Tiden 14-15 är för 
de som menar att de redan 
kan det här men vill bli ännu 
smartare på banan. Tiderna 
däremellan 12-13 och 13-14 
är för dem som är just mitt 
emellan.
Kursen kostar 800 kronor. Du 
anmäler och betalar (först till 
kvarn) i receptionen.

Elitserien över 
för denna gången
Klubbens första säsong i 
elitserien blev en hårdtuggad 
upplevelse för damlaget. De 
många skadorna ställde till 
problem. 

Nu skall i ärlighetens namn 
sägas att Elitserien 
nuförtiden är en kvalificerad  
tillställning. Det är bara åtta 
lag med i serien och det gör 
att alla matcher blir tuffa. 
Med ett helt friskt lag fanns 
det en chans att hamna 
ovanför sträcket och klara 
kontraktet.

- Det är en tuff serie som 
spelas under en kort period 
och får man någon skada 
så finns det knappast chans 
att bli frisk innan det hela är 
över, menar lagledaren 
Gaetan Blondeau.

- Det är precis som i vilken 
elitserie som helst. Vill man 
vara bland de bättre måste 
man nästan ha spelare för 
två lag för att täcka upp 
eventuella skador och riktigt 
där är vi inte, fortsätter han. 

ATL har som policy att inte 
köpa in spelare till laget utan 
spela med egna produkter. I 
år hade laget Cecilie 
Melstedt som är danska men 
hon var med i truppen redan 
förra året. Och hon spelar 
utan ersättning, mer än den 
fina erfarenheterna 
matcherna ger.

-Det var bra att vi hade 
Cecilie detta året menar 
Gaetan. Förutom att vi 
behövde varje frisk spelare 
var hon en härlig injektion för 
laget. Nu jobbar vi för en 
comeback.


