
ATL håller 
årsmöte
Onsdagen den 5 november 
håller ATL sitt ordinarie årsmöte. 
Mötet kommer att hållas i Arne 
Lindströms sal på 
Victoriastadion. 

Alla registrerade medlemmar 
har fått kallelsen via mail. 
Kallelsen med agenda går 
också att se på anslagstavlan. 

Är du intresserad av att studera 
verksamhetsberättelsen innan 
mötet så finns den att låna i 
receptionen en vecka innan 
mötesdagen.

Vi hoppas att många av våra 
medlemmar deltar på mötet  och 
stannar  kvar, minglar och äter 
en bit tillsammans med andra 
tennisintresserade medlemmar

Hjärtligt välkomna!

Höstlovsläger 
för juniorer
Vecka 44 under höstlovet kör vi 
återigen ett höstlovsläger.  I år 
sammanfaller veckan med 
klubbmästerskapet, varför vi 
begränsar oss till juniorläger. 

Alla spelar 2.5 timmar om dagen 
måndag till fredag.  Ett sådant 
intensivt läger ger dig en 
fantastisk möjlighet  att 
utvecklas Under en enda vecka 
spelar du nästan lika mycket 
tennis som du gör under en hel 
termin om du spelar en gång i 
veckan.

För dig som spelar mini-, midi- 
eller maxitennis är tiderna 
9.00-11.30 och för dig som 
spelar i tennisskola med vanlig 
boll 11.30-14.00. Därefter, 
14-16, är det tävlingsgrupperna

Anmälan gör du på hemsidan, 
atllund.se, där du också hitta all 
information om lägret. Hela 
veckan kostar bara 540 kronor.

Mycket nytt i 
shopen
Det finns massor av nyheter i 
shopen för tillfället. Intressanta 
racketar från Head, Wilson, 
Babolat och Prince. 
På skosidan är de flesta märken 
representerade. Bland annat har 
vi haft stor efterfrågan på T22 
från Prince som numera finns i 
både herr- och damvariant.

När du köper en racket på ATL 
Victoriastadion kan du testa 
ordentligt innan du väljer. Vill du 
prova innan du köper så betalar 
du 50:- per gång du testar 
racketen. När du väl har 
bestämt dig så drar vi ifrån 
testavgifterna från priset. Det, 
tillsammans med de 10% du har  
i shopen som medlem i ATL , 
gör racketköpet mycket lättare  
och säkrare i vår shop.

För dig som nyss har börjat 
spela har vi ett stort utbud av 
racketar på mini, midi och 
maxinivå.Till exempel har vi ett 
erbjudande från Head där du får 
racket, ryggsäck och boll för 
bara 399 kronor

Kom in i shopen och kolla 
nyheterna nästa gång du spelar!

Anmäl dig till årets KM
Så är det åter dags att anmäla sig till årets Klubbmästerskap. I år 
spelas mästerskapet vecka 44, det vill säga den 25 oktober till den 2 
november.

Det finns klasser för alla åldrar och spelstyrkor såväl i singel som 
dubbel. Och så har vi som vanligt den mycket populära 
generationsdubbeln.  Det betyder alltså att du inte behöver tveka att 
anmäla dig. Ingen är för bra eller för dålig för att vara med.

All information om tävlingen hittar du på hemsidan eller på affisch i 
hallen. Anmälan och betalning sker vid samma tillfälle i receptionen 
senast den 17 oktober



Dags för 
förbundsserien
Årets förbundsserie, Elitserien 
och division 1 drar igång den 1 
november. Damerna är först ut 
och ATL startar direkt med en 
hemmahelg den 1 och 2 
november. Herrarna drar igång 
en vecka senare och ATL har 
inte hemmaspel förrän i allra 
sista omgången den 6-7 
december.

Årets serie kommer att bli 
mycket intressant. Damerna har 
ungefär samma lag som förra 
året. Det betyder att de unga 
tjejerna har hunnit skaffa sig 
ytterligare ett års rutin och det 
gör att de ser starka ut. Målet är 
som förra året att klara sig kvar i  
division 1 men ingen kommer att 
bli förvånad om laget slutar 
bland de översta i årets serie

Herrarna som kom på en 
hedrande tredjeplats förra året, 
har hamnat i ett riktigt getingbo 
då två lag extra kommit ner från 
Elitserien.
-Vi har en bra stomme från förra 
året menar coachen Daniel 
Schalén. 
-Och dessutom hoppas vi att jag 
skall kunna gå in och plocka 
hem rätt många fjärdesinglar, 
fortsätter han

Vi hoppas att många av våra 
tennisfans hjälper laget fram på 
plats vid hemmamatcherna.

Erbjudande till 
våra medlemmar
Som medlem i ATL kan du nu ta 
del av fina erbjudanden från 
våra partners Style of Lund och 
Elite Hotel Ideon 

På Elite Hotel Ideon kan du äta 
ett julbord designat Melker 
Andersson för specialpriset 358 
kronor. Du kommer väl också 
ihåg att du som ATL medlem har 
10% rabatt på maten på de 
båda restaurangerna på 
hotellet. Allt du behöver säga är 
de magiska orden ”Medlem i 
ATL”

Style of Lund erbjuder ett 
fantastiskt sortiment av Etons 
högklassiga skjortor, tröjor från 
Lyle&Scott och Allen Edmonds 
exklusiva skor. I butikslokalen 
på  Klostergatan 8 kan du se 
produkterna, få råd från kunnig 
personal och prova storlekar.

Under hösten får du som 
medlem 15% rabatt på alla 
varor, inklusive reavaror.

Information om erbjudandena 
och hur du tar del av dem hittar 
du på hemsidan www.atllund.se.

Nu kan du få 
behandling mot 
tennisskador på 
Victoriastadion
Vi vill än en gång slå ett slag för 
vår service med behandling av 
sjukgymnast på Victoriastadion. 
En möjlighet som vi erbjuder 
exklusivt för våra medlemmar.

Diana Ericsson är leg. 
sjukgymnast och har stor 
erfarenhet från tennisen . Hon 
är bland annat flerfaldig svensk 
mästare.Förutom behandling av 
nya och gamla skador kan du få 
hjälp med program och övningar 
som både hjälper dig i din tennis 
och som hjälper dig att förbli 
skadefri

Diana kommer att vara på plats 
en fredag i månaden. 24/10 och 
14/11.Kostnaden är 300 kronor 
för 30 minuter och 375 kronor 
för 45 minuter.  Tiden kan du 
boka i receptionen.

Seriespelet har 
satt full fart
ATL skall vara en attraktiv klubb 
för många oavsett ålder och 
spelstyrka. Därför har vi 25 lag, 
från 10 år ända upp till 65, med i 
seriespelet inomhus. 

Herrar, damer, äldre juniorer och 
veteraner spelar med några få 
undantag alla i Svenska 
Tennisserien, medan de yngre 
lagen spelar i Region Skånes 
serie.

Målsättningarna för lagen är 
olika beroende på serie. För 
våra lag såsom herrar, damer 
och äldre juniorer gäller bästa 
laget och att vi försöker komma 
på en så bra placering som 
möjligt i serien. Helst vill vi 
naturligtvis vinna. För de yngre 
lagen är målsättningen att 
många skall få spela och få 
matchvana, snarare än vilken 
placering laget får i tabellen. Vi 
hoppas på så sätt kunna ge 
många en postiv start genom att 
spela i lag.

Du kan följa alla våra lag på 
www.tennis.se
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