Spännande
avslutning i
sereispelet
första helgen
i december

Fredagen den 2.e december
är det stor tennisfest på
Victoriastadion. Då spelar
både herrarna och damerna
match. Herrarna avslutar
Elitserien mot Uppsala
klockan 17.00 och damerna
spelar sin Division 1 match
mot Växjö klockan 18.00. Det
är alltså ett perfekt tillfälle för
den som vill titta på bra
tennis och följa våra lag att
komma till Victoriastadion.
Tjejerna fortsätter sedan
både på lördagen och
söndagen då vi har ett
sammandrag med fyra lag i
hallen med spel klockan
15.00 på lördagen och
klockan 10.00 på söndagen.
Damlaget befinner sig nu i
delad serieledning
tillsammans med Fair Play 2.
ATL har fördelen av ett något
lättare program och
hemmaplan. Kan bara laget
bestående av Ida Jarlskog,
Cecilie Melstedt, Bianca
Boström, Amanda Arleklo och
Sissi Schmidt-Axelsson
förvalta chansen finns det
stora chanser till serriesger.

Tisdag 29/11 kl 16.30
Elitserien Herrar

ATL vs Uppsala

Anmäl dig till
Knutsspelen
- Det finns en
klass för alla
I mellandagarna spelas
traditionsenligt Knutspelen.
Tävlingen har som vanligt
klasser för alla kategorier,
såval herrar som damer,
juniorer som veteraner,
tävlingsspelare som
motionärer och så klart
singlar, dubblar och mixed.

Black Friday
15% rabatt på
allt i shopen den
25 november

Nu tar vi i shopen på
Victoriastadion till oss den
amerikanska traditionen med
Black Friday. Därför är det 15%
på ALLT i shopen den 25
november.

18 december
är sista dagen
på terminen
Söndagen den 18 december
är sista dagen för terminen.
Vi gör uppehåll fram till den
9 januari då alla aktiviteter,
tennisskolan, studenttennis,
lunchtennis och frukosttennis
startar igen. Men det betyder
inte att tennisen behöver
ligga nere under lovet. Det
finns massor av banor att
hyra för spel på egen hand.

Tävlingen spelas den 27-31
december. All information om
när respektive klass spelas
hittar du på ATLs hemsida
atllund.se.
Nytt för i år är att du anmäler
dig via Svenska Tennisförbundets helt nya tävlingsprogram som du når via
tennis.se. Sista dag för
anmälan är den 16
december.

Nu är det
julfest igen
Reservera lördagskvällen
den 17 december för då är
det åter dags för ATLs stora
julfest. Det blir som vanligt
massor av aktiviteter,
tävlingar, prisutdelngar och
mycket annat den kvällen.
Festen som startar 18.00 går
i barnens tecken men alla
föräldrar och andra vuxna
som vill vara med är
självfallet välkomna.

