ATLs klubbvecka 2016. En vecka
med ett späckat program för alla

Renoveringen
inne på sista
versen
Den som redan spelat i
hallen efter
sommaruppehållet har
noterat att vi har fått en
fantastisk belysning på alla
banorna. Det tycker vi såklart
är ett jättelyft.
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Sofia Arvidsson, en av Sveriges bästa tennisspelare på damsidan
någonsin kommer till Lund för att prata om sin resa i tennisvärlden.

Nu drar vi igång en klubbvecka
med massor av aktiviteter.
Vecka 36, 5-11 september, är
det nämnligen riktigt mycket på
gång.
Tisdagen den 6 september
klockan 18.00 kommer Sofia
Arvidsson och pratar med alla
intresserade om livet på touren
och vad som krävs för att
lyckas internationellt.
Torsdagen den 8 september
klockan 18.00 har vi besök av
Svenska Tennisförbundets
nya generalsekreterare
Christer Sjöö. I detta besöket
har han dock sin gamla roll
och kommer att prata om
föräldrarrollen i tennisen. Men
för att ta tillfället i flykten så
startar vi med några frågor om
den nya rollen

Fredagen den 9 september
med start 17.00 har vi KM i
generationsdubbel. Vi kör en
sprinttävling och är klara
samma kväll. Det kostar 100 kr
per par. Anmälan och betalning
i receptionen.
På helgen 10-11 september
kör vi KM för motionärer,
herrar, damer, pojkar och
flickor. Tävlingen är för dig
som inte är tävlingsspelare i
vanliga fall. Vi spelar
tidsmatcher. Anmälan och
betalning, 100 kr för vuxna och
50 kr för juniorer i receptionen.
Som en del i Lundaidrotten så
har vi dessutom Öppet hus på
Smörlyckan lördagen den 10
augusti 10-14. Den dagen är
vi även ute på stan och spelar
minitennis.

Ventilationen är också på
plats men den är ännu inte
igång. Ett fasadarbete som
dammar gör att systemet
skulle sättas igen om det
drogs igång. Arbetet är inne i
slutfasen och vi hoppas
därför att vi, med lite
tålamod, snart skall få njuta
av ett bra inomhusklimat.

Nu tar vi tag mot
stölderna i hallen
Vi har under våren, vid några
tillfällen, haft stölder i hallen. Oftast
har man brutit upp skåpen för att
därefter efter tömma dem på
värdesaker. Vi har därför förstärkt
låsen med starkare byglar.
Dock vill vi rekommendera våra
spelare att inte lämna kvar några
värdesaker i skåpen. Det bästa är
att ta med värdesakerna ut på
banan eller att använda de
nyuppsatta värdeskåpen i
korridoren
Genom att vi tillsammans gör det
jobbigare för tjuven hoppas vi att
han eller hon skall tappa intresset
för Victoriastadion.

Många bra
erbjudande i
shopen
inför terminsstarten

Inför årets start på
inomhussäsongen har vi som
vanligt fyllt shopen med
nyheter. Vi har bland annat
satt ihop förmånliga paket
med bag och racket.
För de minsta kombinerar vi
racket och rygga från både
Wilson och Babolat och för
de äldre har vi ett
kanonerbjudande med bag
och racket från Babolat.
Dessutom har vi ett riktigt bra
utbud av tennisskor från
bland annat Asics, Nike,
Prince, Adidas och HEAD.

Ny aktivitet för
studenter på
onsdagkvällarna
Nu kan du som student spela
racketsport på onsdagskvällarna till ett riktigt
förmånligt pris. För 50 kronor
per person spelar du tennis,
badminton eller squash.
Badminton och squash kan
du spela från 21.30, tennis
från 22.00. Hyr du racket kan
du bara byta in till ett annat
om du vill byta sport.
Det krävs ingen föranmälan
utan det är bara att dyka upp
och spela med en kompis
eller någon annan som också
är på plats.
Vi startar den 14 september!

Starta säsongen
med padelkurs

ATL vann mot
Lomma Bjärred

Det fanns ett stort intresse för
förra årets padelkurser som
blev fulltecknade. Därför
startar vi en ny kurs.
Kursen går under 5 lördagar
med start den 17 september.
I varje grupp är det 5 spelare
som under Stefan Thunells
ledning får hjälp med
tekniska färdigheter och
taktiska finesser.
Kursen ges i entimmespass.
Den första tiden 11-12 är
tänkt för de som tycker att de
är nybörjare. Tiden 14-15 är
för de som menar att de
redan kan det här men vill bli
ännu smartare på banan.
Tiderna däremellan 12-13
och 13-14 är för dem som är
just mitt emellan.
Kursen kostar 800 kronor. Du
anmäler och betalar (först till
kvarn) i receptionen.

Den 19 augusti spelades för
första gången en 49 mannamatch mellan ATL och LBTK.
Bjärred bjöd på fantastiskt
väder och under hela
eftermiddagen spelades
matcher för spelare från 10
år upp till 70.
När sista matchen var
spelad, det blev inte riktigt
49, så var poängställningen
33-31 till ATL. Det är alltid
roligt att vinna men denna
gången var den egentliga
behållning att se hur trevligt
och kul ett vanligt klubbutbyte
kan vara. Både på och
utanför banan.

Frukost och
lunchtennisen
startar den 29
augusti

Nu är det äntligen dags för
våra populära aktiviteter
frukost- och lunchtennis att
starta igen. Lunchtennisen
spelas som vanligt på
tisdagar och torsdagar
klockan 12-13. På måndag
var det tidigare bara damer
som fick spela men eftersom
deltagantalet sviktade öppnar
vi nu upp för alla.
Frukosttennisen flyttas efter
önskemål till fredagar
klockan 7-8.
För dig som ännu inte varit
med på aktiviteterna så är de
drop-in spel där du spelar
med övriga deltagare. Det blir
således en hel del spel med
nya och gamla partners men
också tips från coachen.
Det kostar 100 kronor per
gång. Är du uppe och spelare
på morgonen så får du
dessutom en kopp kaffe och
en fralla efter träningen.

Den 29 augusti
börjar terminen i
tennisskolan
Så är det äntligen tid för
tennisskolan att starta igen.
Måndagen den 29 augusti
slår vi de första bollarna.
Vi noterar med glädje att det
är ett stort tryck på platserna.
Henrik och Johan har fullt
upp med att göra de sista
justeringarna för att optimera
platserna.
Även om det egentligen är
fullt i tennisskolan så kan det
finnas någon enstaka plats
som inte är tagen, men då
måste det precis passa med
ålder, nivå och tid. Känner du
att du vill försöka hitta den
platsen så ringer du till
Henrik 046-350564 om det
gäller tennisskolan och
Johan 046-350569 om det
gäller mini- midi eller
maxitennis.

