
Fortsatt Drop In 
spel på ATL
När nu säsongen startar 
igen efter juluppehållet så 
startar också våra tre drop-
in aktiviteter. På tisdagar 
har vi Lunchtennis mellan 
12-13. Onsdagsmorgnar är 
det Frukosttennis by Elite 
Hotel Ideon och på 
fredagar fortsätter After 
Work klockan 19.00. 
Förutom att det är perfekt 

för den som har tid att 
motionera innan jobbet 
eller på lunchen, så ger 
det alla deltagarna en 
chans att träffa nya 
ATL:are att spela med.
After Work tennisen, har 
en anmälningslista varje 
vecka på anslagstavlan, 
eller via receptionen. För 
Morningtennisen och 
Lunchtennisen är det bara 
att dyka upp så fixar 
Geatan eller Ulf träningen.

ATL Indoor Cup 
Färdigspelad
Som vanligt var det tävling 
på Victoriastadion i mellan-
dagarnan när ATL Indoor 
Open spelades den 27-31 
december.

Tävlingen hade något flera 
deltagare än i fjol men det 
spelades betydligt fler matcher 
då både tio- och tolvårs-
klasserna spelades i poolform 
detta året. 
-Att de yngsta deltagarna fick 
många matcher var uppskattat 
och vi tror att det  är viktig för 
att fler spelare skall få ett ökat 
intresse för tennis som 
tävlingsidrott, menar 
tävlingsansvarige Henrik 
Sandell

Herrklassen vanns av Axel 
Holm Båstad TS och 
damklassen av Peggy Rooke 
MBTK. Dessa båda segrare fick 
inteckningar i respektive 
vandringspris.  ATL vann två 
singelklasser genom Ulf 
Pettersson i Herrsingel 50 
(Rogers Minne) och Vollmar 
Boris-Möller i pojksingel 16. 
Vollmar gjorde ett mycket stabilt 
intryck genom hela turneringen 
och var egentligen inte hotad i 
någon match

Dubbel tycks också vara en 
specielatitet i ATL.  Emy Alplund 
och Wendela Fridh vann 
damdubbeln och bröderna 
Hochbergs, Gustav och Erik, 
bildade vinnarparet i 
herrdubbeln.

Flickor 15 Svenska Lagmästare
Efter att slutspelet för 15-årslag avgjorts i Göteborg 
andra delen av september stod ATLs flicklag för 15-
åringar överst på på prispallen för att ta emot 
guldplaketterna.

För att nå till slutspel behövde tjejerna först vinna den 
södra grundserien. Det gjorde de övertygande med vinster 
i alla matcher. Det var bara i seriefinalen mot Fair Play som 
de var tvungna att spela en avgörande dubbel.
Väl i slutspelet var det ingen tvekan vilket lag som skulle 
kamma hem mästartiten. I semifinalen mot Öviks TK 
förlorade laget bara 4 games totalt och mot GLTK i finalen 
endast 9, en jättefin prestation av laget. I laget spelade Ida 
Jarlskog, Maria Lindeblad och Alexandra Almborg under 
coach Geatan Blondeaus ledning.



Både damerna 
och herrarna 
klarade sig i 
förbundsserien.
Målet för både dam-och 
herrlaget var inför årets 
serie att hålla sig kvar i 
förbundsseriens division 
ett. Båda lagen lyckades 
precis klara sig över 
strecket.
Även om det inte började 
något vidare för något av 
lagen så visade både 
herrarna och damerna att 
de ville vara med i högsta 
seriesystemet även nästa 
år när väl det drog ihop 
sig. Damerna vann den 
helt avgörande matchen 

mot Söndrum och herrarna 
vann sina båda matcher 
avslutningshelgen på 
hemmaplan och tog på så 
sätt ett jättekliv från 
nedflyttningsplats till en 
slutlig tredjeplats.

Intensivkurser 
på Sportlovet.
Under sportlovet vecka 8 
erbjuder vi intensivkurser 
för både barn och vuxna. 
Barnen spelar 2,5 timme 
per dag måndag till fredag 
på dagtid och de vuxna 1,5 
timme åt gången på 
kvällstid. Lägret kostar 525 
kronor för barnen och 750 
kronor för vuxna. Anmälan 
sker via hemsidan.

Filip Svensson 
årets ATL:are
Årets ATL:are blev Filip 
Svensson. Han får priset 
för att han under året varit 
delaktig i många delar av 
klubbens verksamhet Filip 
har inte bara varit ankare i 
herrarnas A-lag och en 
stor del i att klubben 
klarade kontraktet utan har 
också varit en flitig tränare 
i tennisskolan.
-Det är en glädje att kunna  
ge priset årets ATL:are till 
Filip säger sportchef 
Henrik Sandell. Han är ett 
fantastiskt föredöme som 
alltid gör sitt bästa oavsett 
vilken roll han tar.

Ida Jarlskog 
vinnare i SALK 
Open
När 16-årsklassen i 
världens största 
inomhustävling SALK 
Open var färdigspelad 
kunde ATL stoltsera med 
en vinnare, Ida Jarlskog. 
Ida kom till tävlingen som 
favorit.   Rankad som etta i 
landet och toppseedad i 
klassen hade Ida alla 
förväntningar på sig att 
vinna. Att vara högst rankad 
är en sak, att verkligen 
vinna en annan. Nu visade 
Ida att hon inte har några 
problem att vara favorit. I 
alla matcher fram till finalen 
var hon helt ohotad. Tyvärr 
kom aldrig Sandra Örtervall 
till start i finalen så Ida fick 
ta emot pokalen utan 
finalmatch.

Fullt ös som vanligt på julfesten
Det var som vanligt många deltagare, nästan 300, när ATL 
hade sin traditionella jul och avslutnsngsfest. Lekar, 
tävlingar, tipsrundor och andra aktiviter stod på programmet. 
Och så naturligtvis tennis och fika.
Förutom alla aktiviteter så delades det ut priser till de 
nykorade vinnarna i klubbmästerskapet. De kan nu stolt gå 
runt i sin tröja med klubbmästare på ryggen.
Kvällen avslutades med ett julbord för alla de tränare som 
troget ställer upp för att vi skall kunna ha så många 
deltagare i vår tennisskola


