
Vi söker Gunillas 
efterträdare
Efter 23 år på ATL är det dags 
för Gunilla Johnsson att gå i 
välförtjänt pension. Därför söker 
vi nu henes efterträdare.
Vi söker någon som kan sköta 
klubbens och hallens ekonomi. 
Därtill kommer också andra 
administrativa uppgifter.
 
Vi söker dig som har god 
erfarenhet från redovisning och 
är en duktig administratör. Vi 
jobber i Visma och Hogia.
Det är viktigt att du tycker om att 
arbeta i lag. Är du intresserad 
av idrott i allmänhet och tennis i 
synnerhet är det naturligtvis en 
fördel.
Är du intresserad eller kanske 
känner en bra kandidat som 
motsvarar våra förväntningar så 
hör av er till Ulf Pettersson på 
klubben 046-350568 eller 
ulf@atllund.se

Boka kontrakt 
och få en lektion 
på köpet.
Vi har för närvarande några 
lediga kontrakt för tennisen till 
våren. Bokar du kontrakt på 
dagtid eller vardagar före 16.00 
eller efter 21.00 eller på helgen 
så får du dessutom en 
privatlektion på köpet. Lektionen 
ges av några av alla våra 
duktiga tränare.

Gå in på vårt bokningssystem 
och kolla när det finns tillgänliga 
tider. Kontrakten bokar du i 
receptionen och därefter 
kommer vi överens när 
privattimmen skall spelas. 
Känner du att du inte vill 
använda din kvällstid till 
privatträning kan du boka en tid 
på dagen och spela 
privattimmen då istället.

Damernas Elitserieplats toppar en fin
höst i Svenska Tennisserierna

Damernas lag som nästa år spelar i elitserien. Från vänster: Ida 
Jarlskog, Alexandra Almborg, Coach Gaetan Blondeau, Hanna 
Schmidt- Axelsson och Amanda Ekelund-Arlekloo

När vi samanfattar höstens serier 
så kan ATL se tillbaka på en 
mycket framgångsrik säsong. Alla 
de mål klubben satt upp för sina 
lag i Svenska Tennisserien har 
infriats och toppas naturligtvis av 
att damlaget kvalificerade sig till 
nästa års elitserie.

ATL har som målsättning att spela 
med bästa laget i de serier som 
drivs i Tennisförbundets regi.
Därför sätter också klubben 
resultatmål för dessa lagen. 
Målsättningen för de yngre lagen, 
10, 12 och 14, som spelar i Tennis 
Syds serier, är däremot att så 
många som möjligt skall få 
chansen att spela varför 
resultatmålen också tonas ner.

Såväl dam- som herrlag hade 
som mål att stanna kvar i division 
1. Efter en fin hemmahelg med 
två vinster hade herrarna ett bra 
utgångsläge. Laget lyckades inte 
riktigt följa upp första helgens fina 

spel men grunden var lagd och 
man klarade precis målet att få 
fortsätta i div 1.

Ett skadedrabbat damlag utan Ida 
Jarlskog startade lite sämre med 
en förlust i fösta matchen. Sedan 
kämpade sig laget upp plats för 
plats i serien. Inför sista helgen 
låg tjejerna fyra men med rätt 
utgång på flera matcher kunde de 
kämpa sig förbi LUGI och vinna 
hela serien på setdifferens.

Pojkar 15 hade som mål att vinna 
sin serie, div 2, gjorde så och 
spelar nu i ettan nästa år. Det är 
intressant då alla spelarna kan 
vara med även nästa år.

Flickor 15 hade som mål att ta sig 
till slutspel för att försvara SM 
titeln från förra året. De tog sig till 
slutspel men väl där fick lite 
oturligt se sig besegrade i 
avgörande dubbelns 
matchtiebreak i två matcher i rad.



Lunch- och 
frukosttennis 
gör uppehåll 
under helgerna.
Luchtennisen på tisdagar och 
torsdagar klockan tolv och 
frukosttennisen på onsdagar 
klockan sju har blivit väldigt 
populära. Inte bara har många 
tagit chansen att träna under 
dagen utan många har också 
hittat träningspartners för spel 
vid andra tillfällen.

Verksamheterna gör uppehåll 
under helgerna och drar igång 
med nya friska tag den13 
januari igen.

Fin tennis i 
hallen under 
helgerna
Från den 27 december fram till 
den 6 januari spelas det massor 
av tennis i hallen. Den 27 
december startar ATL Indoor 
Open med över 250 matcher. 
När den tävlingen är väl är klar 
sätter Plexipave Open Vintertour 
igång den 3 januari.

ATL Indoor Open är en tävling 
som riktar sig till alla åldrar med 
klasser från 10 till 50 år. Det 
finns både singel- och dubbel-
klasser för såväl de minsta som 
för seniorerna.

Plexipave Open ingår i Svenska 
Vintertouren och riktar sig mot 
den Svenska Eliten. Tävlingen 
har 20.000 kronor i prispengar 
fördelade lika mellan herrar och 
damer. Vill man titta på 
finalomgångarna så spelas de 
den 6 januari.

Våra tävlingar begränsar 
naturligtvis möjligheterna till 
eget spel, speciellt under 
mellandagarna. Vi släpper dock 
de timmar som vi inte behöver, 
framför allt på kvällarna, så det 

finns all anledning att gå in på 
Mycourt och kolla efter ledig tid.
Vill du istället förbättra din 
kondis med squash eller 
badminton finns det bra 
möjlighet till det under julen.

Inled året med 
blixtdubbel på 
nyårsdagen
Vilket sätt kan vara bättre än att 
starta det nya året med 
tennisspel. I ATL inleder vi 
därför året med en blixtdubbel 
för våra seniormedlemmar på 
nyårsdagen. Alla spelare samlas 
klockan 13.30 för lottning och 
uppvärmning. Matcherna startar 
sedan klockan 14 och håller på i  
två timmar.

Du anmäler dig genom att 
betala 150 kronor i receptionen 
senast den 29 december. I 
priset ingår fika och härligt 
tennisumgänge.

Vill du vara med 
i Tennisskolan
Tennisskolan för barn och vuxna 
fortsätter till i samma grupper 
som under  hösten. Även om 
tennisskolan är i stort sett full 
finns det några enstaka platser 
kvar i någon grupp. Är du sugen 
på att spela i tennisskolan så 
kontakta Henrik Sandell på 
henrik@atllund.se. Kanske har 
du turen att det finns en plats 
just för dig.

Öppet under 
julhelgerna.
Hallen har öppet som vanligt 
alla dagar med undantag för 
följande dagar då öppettiderna 
begränsas till:

Julafton: Stängt
Juldagen 10-16
Annandag Jul 9-21
Nyårsafton 10-16
Nyårsdagen 12-18

Premiär för 
Luciasprinten 
Den 13 december spelades för 
första gången ATLs Luciasprint. 
Tävlingen som riktade sig till 
motionärer spelades i sprinform. 
16 spelare kom till start och 
inledde med gruppspel för att 
kvalificera sig till slutspel.

Premiärvinnare blev Stefan 
Jonsland t.h. som slog Robert 
Lindholm i finalen

Extra rea den 
23/12 i shopen
Missade du vår rea i samband 
med julfesten får du en extra 
chans på lille julafton. Då kan du 
passa på att köpa den där sista 
julklappen till ett extra bra pris. 
Vi har bland annat nyheter från 
Babolat och Head. Babolat har 
kommit med en ny modell av 
Pure Drive och Head lanserar 
en racket, Speed MPA, där du 
kan välja 
om du vill 
stränga lite 
glesare för 
spinn eller 
lite tätare 
för kontroll
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