
Klubbnytt från ATL
Du läser nu första numret 
av ATLs Klubbnytt. Ett 
informationsblad som, med 
oregelbunden perioditet, 
kommer ut till medlemmar 
och partners fem till sex 
gånger per år.
Vi kommer att behandla 
alla möjliga ämnen som 
gäller klubben och hallen. 
Vi hoppas att du på så vis 
skall få bättre koll på vad 
som händer här på ATL. 
Har du något som du 
tycker är värt att berätta 
eller sitter på en häftig bild 
så hör gärna av dig till 
ulf@atllund.se

Kom och stöd vårt 
lag på årets 

hemmamatcher

Sammandrag damer
Lördag 23 nov 13.00
Söndag 24 nov 11.00

Sammandrag Herrar
Lördag 7 dec 13.00
Söndag 8 dec 11.00

Nu startar vi 
morningtennis och 
lunchtennis
För dig som vill spela 
tennis på morgonen eller 
på lunchen startar vi nu 
nygamla verksamheter. På 
onsdagsmorgonen har vi 
Morningtennis by Elite 
Hotel Ideon mellan 7-8. Då 
blandar vi spel och träning 
med Ulf Pettersson. På 
tisdag lunch,12-13, gör vi 
samma sak men då under 
Gaëtan Blondeaus 
ledning. Det kostar 100 
kronor att vara med. På 
morningtennisen ingår 
kaffe och fralla.
Du behöver inte anmäla 
dig, utan vi samlas vid 
bana 1.Vi startar vecka 46, 
det vill säga den 12 och 13 
november.

Välkomna till årets 
julfest
Klockan 18.00 lördagen 
den 14 december är det så 
dags för årets stora julfest. 
En fest som riktar sig till 
alla barn och ungdomar 
som är med och spelar i 
ATL.
På programmet står 
många olika aktiviteter på 
tennisbanan, både med 
och utan racket. Dessutom 
bjuds det på tipsrunda, 
lotterier, ballongtennis och 
mycket annat. Boka alltså 
redan in den 14 december 
klockan 18-20.

Hotel Ideon ny 
samarbetspartner.
Hotellet som ligger i det 
färgskiftande huset på 
Ideon är ny partner till ATL. 
Det betyder bland annat 
att ATLs medlemmar får 
10% rabatt på hotellets 
restauranger när man 
uppger att man är medlem 
i ATL.

JSM på Smörlyckan
Vi kan nu avslöja att  ATL i 
samarbete med LBTK 
arrangerarJunior SM 
utomhus för 12- och 16- 
åringar nästa år. Den 8-16 
augusti 2014 blir alltså 
Smörlyckan huvudarena 
för tävlingen.

Klubbdag i shopen 
den 14 december
I samband med årets 
julfest den 14 december 
har vi stor klubbdag i 
shopen. Då erbjuder vi alla 
våra medlemmar och 
kunder 25 % rabatt på 
ordinarie pris på allt i 
shopen. Det är alltså ett 
strålande tillfälle att fixa 
årets julklappar.



KM färdigspelat
Årets klubmästerskap 
samlade som vanligt 
många deltagare.157 
spelare gjorde i 206 
matcher upp om 24 titlar. 
De drygt 30 spelarna som 
är årets mästare fick en 
del av sitt pris vid 
tävlingen. Den viktiga 
vinnartröjan delas däremot 
först ut vid årets julfest den 
14 december

Sereiespelet i full 
gång
Nu är i stort sett alla våra 
lag igång med seriespel. Vi 
har lag från pojkar och 
flickor 10 upp till herrar 65.
I de serier som vi har 
målsättningar att vara i de 
högsta divisionerna har det 
startat med blandade 
framgångar. Herrarnas A-
lag hade en tuff första helg 
då de bara fick med sig en 
poäng från sammandraget 

i Ystad. Det kunde mycket 
väl ha blivit dubbel 
utdelning då vi på 
andrasingeln mot just 
Ystad hade matchboll för 
att kvittera till ett oavgjort 
resultat 3-3. Nu fick vi nöja 
oss med en 2-4 förlust, ett 
poängtapp som kan visa 
sig var viktigt när serien 
räknas ihop.
Damerna spelade sin 
första match i helgen mot 
Tabergsdalen borta och 
förlorade trots jämna 
matcher med 0-4.

I flickor 15 vill vi vara med 
och tävla om SM-medaljer. 
Det gör vi om vi vinner den 
avgörande matchen i 
helgen mot de svåraste 
konkurrenterna Fair Play. 
Vid en eventuell vinst går 
ATL till slutspel där de fyra 
bästa klubbarna i landet 
gör upp om SM- 
medaljerna.

Dags att anmäla till 
ATL Indoor 
För den som tänker 
använda mellandagarna till 
att spela ATL Indoor Open 
så är det i dags att anmäla 
sig. 
Årets tävling spelas den 
27-31 december. Det 
spelas i 23 klasser, allt från 
pojk och flicksingel 10 till 
herrsingel 50. Det finns 
som vanligt både B och C 
klasser för vuxna vilket 
innebär att alla kan vara 
med.
Anmälningstiden utgår den 
16 december och du 
anmäler dig som vanligt på 
tentour.se.
http://www.primesite.se/
tentour/

Öppettider under 
Julhelgen

Julafton Stängt
Juldagen 10-16

Annandagen 9-22
Nyårsafton10-16

Nyårsdagen 12-18

I mellandagarna spelar vi 
ATL Indoor Open vilket 
innebär att det finns 
begränsat med tennis-
timmar. Det finns dock 
alltid luckor i schemat så 
den som vill hittar säkert 
någon timme . Och så 
finns det ju både squash 
och badminton att variera 
träningen med.

Hanna Eneroth, en av 157 deltagare i årets KM
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