18.00. För att tidsplaneringen
skall fungera är deltagantalet
maximerat . Det är alltså de
första 32 som anmäler sig
genom att skriva upp sig och
betala 150 kronor i receptionen
som kan vara med. Sista dagen
att göra detta är den 9
december.

15-årslagen
vann sina serier
Bra start i serien
för A-lagen

Efter ungefär halva serien ser
det bra ut för både herrarnas
och damernas A-lag. Herrarna
ligger på en fin andraplats när
tre omgångar återstår. Det
betyder att kontraktet är klart
och att laget siktar uppåt. Det
kan dock bli tufft då matchen
mot seriens suveräner
Helsingborg fortfarande återstår.
Matchen spelas i Helsingborg
den 26 november
Damerna inledde med en förlust
första helgen men
revanscherade sig under den
andra med två derbyvinster mot
LUGI och Åkarp. Förlusten i den
inledande matchen mot
Jönköping kan visa sig
ödestigen eftersom det är just
det laget som tjejerna jagar i
kampen om serievinsten.
Helgen den 6 och 7 december
avgörs serien. Den helgen är
också hemmahelg för ATL med
match på lördagen den 6
december klockan 15.00 och
söndagen den 7 december
klockan 10.00. Vi hoppas därför
på härligt hemmastöd i kampen
om seriesegern.
-Det skulle vara riktigt kul om
spänningen kring en plats i
elitserien finns med den sista
helgen, menar coachen Gaetan
Blondeau.

Välkomna till
årets julfest den
13 december

ATLs traditionella julfest infaller i
år på självaste luciadagen. Till
julfesten är alla välkomna,
gammal som ung, även om den
kanske i första hand riktar sig till
den lite yngre medlemmen.
Det blir massor av aktiviteter. Vi
blandar friskt mellan tennis,
lekar, tävlingar, glögg, godis och
prisutdelningar.
Klockan 18.00 slår vi upp
portarna och håller på i ett par
timmar. Boka därför in dagen
och gör hela familjen klar för en
trevlig och aktiv julfest på
Victoriastadion.

Premiär för ATLs
Luciasprint
Den 13 december arrangerar
ATL för första gången en
sprinttävling för klubbens alla
damer och herrar som inte är
tävlingsspelare.
Matcherna spelas i sprintform
med poollottning vilket betyder
att alla får spela många korta
matcher. Därefter gör de mest
framgångsrika upp i en
slutspelscup.
Tävlingen startar med samling
för alla klockan 13.45 och
finalen är klar senast klockan

Både pojkarna och flickorna
stod som slutsgrare i höstens
15-årsserie. För båda lagen blev
det en sista dramatisk omgång.
Pojkarna hade ett tufft
utgångsläge inför sista matchen.
De behövde vinna sin match
mot Höllviken samtidigt som Fair
Play skulle förlora mot Svedala.
Utgången blev optimal för
grabbarna när de själv vann
med 4-0 och Fair Play fick stryk
med samma siffror. Det betyder
att laget gick upp i högsta
serien.
Tjejernas serie avgjordes även
den mot Fair Play. Inför sista
matchen var Fair Play
obesegrat medan ATL hade en
förlust. Alltså behövde tjejerna
vinna med 3-0 för att klara hem
segern. Det var precis vad de
gjorde och stod därför som
seriesgrare.
Seriesegern betyder att vårt
flickor 15-lag för andra året i rad
spelar slutspel. Den 13-14
december åker tjejerna till
Stockholm för att försvara guldet
från förra året.

25% Luciarabatt
i shopen
Luciadagen är i år en riktigt
händelserik dag på
Victoriastadion, med både
sprinttävling och julfest. Därför
kryddar vi den lite extra med
25% på alla ordinarie priser i
shopen under hela dagen.
Passa på att fixa årets
julklappar!

Ny styrelse vald
på årsmötet
När det var dags för val till ny
styrelse på ATLs årsmöte den 5
november blev det endast ett
nyval. Ny i styrelsen är Azadeh
Ghaemi som ersatte Anders
Boquist. I övrigt består alltså
styrelsen av Per Lindeblad
ordförande, Peter Hochbergs
vice orförande, Åke Pettersson,
sekreterare och Anders Bedroth,
kassör. Övriga
styrelseledamöter är Kruno
Kuljis, Andreas Luczak, Mike
Peters, Eva Bengtsson-Fridlund,
och Anders Rosberg.

Dags för ATL
Indoor och
Plexipave Open
Direkt efter jul så drar ATLs
vintertävlingar igång. I
mellandagarna är det ATL
Indoor som gäller och direkt
efter nyår och över
trettonhelgen så spelas
Plexipave Open Vintertour.
ATL Indoor har som vanligt
klasser från 10-åringar upp till
veteraner 50+. Tävlingen spelas
intensivt i fem dagar med de
inledande omgångarna den 27
december och finalspel på
nyårsafton.
Du anmäler dig till tävlingen via
www.tentour.se senast den 14
december. Affisch för tävlingen
hittar du också på hemsidan
www.atllund.se.
Efter ett års uppehåll kommer
nu vår vintertourtävling
Plexipave Open tillbaka. Den
ingår i Svenska Vintertouren och
har 20.000 kronor i prispengar
fördelat lika på herr- och
damsingel. Huvudklassen
spelas under trettonhelgen.
Känner du att detta kan vara en
nivå för högt för dig kan du ta

Här är årets Klubbmästare
Under höstlovet spelades årets klubbmästerskap. Tävlingen var som
vanligt höstens höjdpunkt för många av våra medlemmar. Herranas
tävlingsklass och motionsklass var som vanligt stora klasser. Extra roligt
detta året var dock att damernas motionsklass hade tolv deltagare.
-Så många deltagare har vi nästan aldrig haft i damklassen, inte på
många år i alla fall sa den rutinerade tävlingsledaren Henrik Sandell.
-Vi hoppas nu att det var ett trendbrott och att ytterligare damer vill ställa
upp i KM och andra tävlingar, fortsatte han.
Med 125 deltagare uppdelat på 21 klasser är vårt klubbmästerskap ett av
de största i landet. Intressant är att klasserna innehåller allt från Alagsspelare till motionärer och från 10-åringar till de äldre motionärerna.
Just precis så som ett riktigt klubbmästerskap skall spelas
Klubbmästare är vi allihopa:
Daniel Schalén, Peter Månsson,
Lennart Berqvist, Victoria
Ptasinski, Gustav Kuljis, Fritiof
Thelaus, Nami Andisheh, Filippa
Thelaus, Klas Jacobsson, Noah
Heneen, Emma Bontidean,

Michaella Wållgren-Olsson, Eskil
Jarlskog, Gustav Rehn, Anders
Bedroth, Håkan Karlström, Niki
Andisheh, Anna Kuljis, Axel Tired,
Andreas Essén, Lucas Bontidean,
Hanna Lindeblad och Per
Lindeblad

chansen att komma till
Victoriastadion för att se tennis
på bästa nationell nivå.

anmäla dig på nytt utan din
grupp fortsätter som vanligt.

Anmälan till
vårens kurser
Du som redan har varit med i en
av höstens kurser behöver inte

Spelar du däremot inte för
tillfället men vill vara med till
våren så har du fram till den 15
december att nyanmäla dig. All
information om kurserna och
anmälningsförfarandet hittar du
på hemsidan.

