
20% rabatt i shopen
I samband med damernas 
elitseriepremiär den 13 
november passar vi på att ge 
alla medlemmar 20% rabatt i 
shopen.
Rabatten gäller på alla varor 
till ordinarie pris

Nyganmmal styrelse 
efter årets årsmöte
Efter att ATL hållit sitt 
årsmöte den 4 november är 
styrelsen densamma så när 
som på att Mikael Petersson 
ersätter Andreas Luczak.

KM inomhus avgjort
precis som förra året 
användes uppehållet på 
höstlovet till att spela KM. I år 
samlade tävlingen drygt 100 
deltagare som ställde upp i 
sammanlagt 16 klasser 
innehållande både singel, 
dubbel och mixed.

Som vanligt var det herrarnas 
motionsklass som hade det 
största antalet deltagare. 
Eftersom klassen är så 
populär kommer den också, 
som en nyhet, att finnas med 
när vår tävling Knutsspelen 
som går av stapeln i mellan-
dagarna. Det gäller såklart 
också damsingel motion.   
Anmälan till de klasserna och 
alla de andra klasser i täv-
lingen sker via tentour.se. 
Där hittar du också alla 
resultat från KM.Det finns 
dessutom  massor av bilder 
från KM på ATLs 
facebooksida.

Tävlingens store vinnare blev  
alltså Stefan Jonsland. Han 
vann förutom herrsingel 
motion också herrdubbel 
motion. Och som om det inte 
räckte så vann IFK 
Norrköping, till hans stora 
förtjusning, det allsvenska 
guldet på finaldagen. 

Premiär i Elitserien för ATLs damer
När ATLs damlag spelar premiärmatchen i årets eliserie är det 
första gången som ett lag från ATL spelar Elitserien inomhus. 
Matchen spelas på bortaplan mot favorittippade Fair Play TK 
måndagen den 9 november klockan 17.00.
-Det skall bli mycket spännande och naturligtvis tufft att spela 
Elitserien menar Gaetan Blondeau, coach för laget. 
-Vårt mål är att klara oss kvar till nästa år.
Första hemmamatchen spelas den 13 november klockan 
16.30 mot GLTK från Göteborg.

Redan helgen den 7 och 8 november startar herrarna sin resa 
i division 1. Med ungefär samma lag som förra året bör 
grabbarna ha en god chans att göra bra ifrån sig i serien. 
Herrlaget börjar även detta år med ett sammandrag på 
hemmaplan där de behöver viktiga poäng för fortsättningen 
av serien.
ATL möter Höllviken lördagen den 7 november kl 15.00 och 
Höllvikens TK på söndagen den 8 november.

Kom och stötta lagen på deras hemmamatcher!


