
ATL fortsatt i 
Elitserien 2016
När damlaget efter ett kort 
besök i Elitserien tvingades 
tillbaka till Division 1 så steg 
Herrlaget fram och tog en 
plats i nästa års Elitserie.

Inför årets säsong hade 
herrarna som ett första mål 
att klara sig kvar i Division 1. 
När serien stod klar hade allt 
gått deras väg. Obesegrade 
stod de som slutsegrare och 
klara för Elitserien 2016.
-Det hade nog ingen av oss 
vågat tro på innan serien 
startade, säger den spelande 
coachen Daniel Schalén. 
Kanske kommer det att bli 
lika tufft för herrarna som det 
blev för damerna men det 
spelar mindre roll. Det 
intressanta är att ATL med 
egna produkter och studenter 
är med och slåss bland de 
bästa spelarna i landet, 
många på proffskontrakt.

Snart dags för 
veteran SM
18-25 februari arrangerar 
ATL Veteran SM inomhus. 
Tävlingen innehåller singel-, 
dubbel- och mixeddubbe- 
klasser i ålderskategorierna 
35-85+.Deltagarantalet 
förväntas ligga upp mot 500 
deltagare och det blir spel 
både på Victoriastadion och i 
Bjärred.

Tävlingen kräver alltså en 
stor organisation. Känner du 
att du skulle vilja vara med i 
den så hör du av dig till 
ulf@atllund.se

Framgångar i 
SALK Open

Ross Weibull, segrare i årets 
SALK Open

Med tre klassvinster hade 
ATL stor framgång vid SALK 
Open, världens största 
juniorturnering inomhus, 
under jullovet.

Ross Weibull vann pojkarnas 
14-årsklass överlägset. Ida 
Jarlskog tog hem 18 års-
klassen, som också är en del 
av den internationella 
juniortouren, i samma stora 
stil. Dessutom vann Hanna 
Schmidt Axelsson flickornas 
16-årsdubbel.

Vi hade ett bra gäng på årets 
tävling och alla lyckades 
vinna någon match, säger 
coachen Gaetan Blondeau. 
- Men visst är det extra kul 
med klassvinster, fortsätter 
han.

Nu söker vi en 
ekonomiansvarig
Charlotte, som är ansvarig 
för klubbens ekonomi, har 
valt att sluta för att ta ett 
annat jobb. Därför söker vi nu 
hennes efterträdare.

Vi söker alltså en person som 
skall ansvara för klubbens 
ekonomi. Omfattningen på 
tjänsten är 60% och 
innefattar bland annat 
löpande bokföring, lön, 
reskontra, månads-och 
årsbokslut. Har du erfarenhet 
från dessa områden, är en 
fena på Excel och tycker att 
det skulle vara kul att jobba 
på ATL så hör du av dig så 
snabbt du kan till 
klubbchefen Ulf Pettersson, 
ulf@atllund.se

Ny belysning 
och ventillation
i hallen
Nu kan alla spelare på 
Victoriastadion se fram emot 
ny belysning och ventillation i 
hallen. Under sommar-
månaderna kommer det stora 
renoveringsarbetet att ske, 
vilket betyder att hallen 
kommer vara helt stängd. 
Men eftersom arbetet är så 
omfattande kommer vissa 
moment att starta redan i vår. 
Från den 1 mars kommer vi 
att få stå ut med en del 
byggnadsställningar i hallen. 
Men, med en bättre framtida 
hall i minnet så kan det vara  
värt besväret.
Mer information om reno-
veringen kommer. 
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