
 

 

 
Ida svensk 
mästare 
När Junior SM avgjordes I 
Falun I slutet av december 
stod ATLs Ida Jarlskog som 
segrare I både singel och 
dubbelklassen. Ida som 
dessutom är ett år ung i 
klassen var seedad som 
nummer två I singeln och 
som nummer ett i dubbeln 
tillsammans med Fanny 
Östlund 
 
I singelfinalen fick Ida möta 
sin träningskompis från 
tennisgymnasiet I Båstad, 
Julia Rosenqvist. Efter en 
taskig start och förlust 0-6 I 
första set kämpade sig Ida 
tillbaka I matchen. Efter att 
ha vunnit andra sets tiebreak 
kunde Ida sedan 
komfortabelt också vinna det 
tredje setet. 
 
Dubbelklassen blev en 
ganska ensidig historia för 
Ida och Fanny. De vann 
klassen I överlägsen stil och 
var egentligen aldrig hotade I 
ett enda set.  
 
Passa på att 
spela på lediga 
lördagstider 
När vi kommit en bit in i mars 
månad så har de flesta 
serierna färdigspelats. Därför 
kommer det att finnas en del 
lediga tider just på 
lördagseftermiddagen. Det 
kan då vara ett gyllene tillfälle 
att boka den där timmen som 
ger lite extra träning och som 
kanske gör skillnaden. 
 
 

Snart dags för 
utomhussäsong. 
Vintern är väl inte riktigt över 
än men snart nog är det dags 
för utomhusspel på 
Smörlyckan. Men innan vi 
kan spela så vill det till lite 
förberedande jobb. Boka 
därför in lördagen den         
11 april redan nu. För då 
hoppas vi på att kunna göra 
samma fina arbete som 
gänget förra året gjorde. En 
insats som lade grunden till 
en fin anläggning och bra 
banor hela säsongen på 
Smörlyckan 
 
Dessutom har ordförande 
Lindeblad lovat att korvarna 
skall var minst lika goda detta 
år. Som sagt, boka dagen, 
mer info kommer. 
 

Stipendium till 
tjejerna i 
damlaget. 
Vid Idrottsgalan den 6 mars 
kommer tjejerna i ATLs A-lag 
att bli uppmärksammade. Då 
får de nämligen Kultur och 
Fritids-förvaltningens 
Idrottsstipendium.   
Tjejerna belönas med vars 
2000 kronor för SM titeln 
utomhus och avancemanget 
till nästa års elitserie 
inomhus.  
 
Vi ser fram emot ett 
enastående tacktal från 
Alexandra Almborg, Ida 
Jarlskog, Amanda Arleklo- 
Ekelund, Maria Lindeblad, 
Emy Alplund, Linn von 
Schewelov och Hanna 
Schmidt-Axelsson. 
 

 

Blixtra till I både mars och april 
Nu bjuder vi in till blixtdubbel I både mars och april. 
Fredagen den 13 mars spelar vi den första och fredagen den 
17 april är det dags för ytterligare en blixt. Båda gångerna  
med start klockan 19.00.  
Du anmäler och betalar som vanligt I receptionen. Vill du ha 
mer information om blixtturneringarna så kollar du på 
hemsidan atllund.se. 


