
Internationell 
herrtävling på 
Smörlyckan
Förra året var damerna på 
Smörlyckan för att spela 
en tävling på proffstouren. 
I år är det herrarnas tur att 
inta anläggningen. Den 
19-26 maj spelas den 
tredje deltävlingen i ”Rising 
Star Tour” en serie 
tävlingar med 15000 dollar 
i prispengar i varje tävling 
och viktiga ATP poäng.
 
Till tävlingen förväntas den 
svenska eliten och 
internationella spelare 
rankade runt 3-500 i 
världen komma. En 
intressant nivå där det ofta 
finns framtida stjärnor i 
början av sin karriär.För 
klubbens del har vi tre wild 
cards. Till huvudtävlingen 
har Marius Ruzgas fått ett 
WC. Han är runt och 
kvalar på liknade 
turneringar och det skall bli 
mycket intressant att se 
om han kan ta tillvara på 
chansen på hemmaplan. 
De övriga två platserna är 
till kvalet och om dem 
spelar våra grabbar i A-
laget.

Kvalet spelas lördag och 
söndag. Huvudtävlingen 
spelas dagtid måndag till 
torsdag. Semifinalerna 
spelas fredag eftermiddag 
och finalen på 
förmiddagen den 26 maj. 
Välkommen till Smörlyckan 
för att se fin tennis!

ATL  blev
Årets Förening 
på idrottsgalan
När idrotten i Lund hade 
gala den 12 mars fick ATL 
priset som Årets Förening.
Ordförande Kruno Kuljis 
fick ta emot diplomet med 
följande motivering
”ATL är den stora 
tennisklubben som verkar 
som den lilla föreningen 
där många är delaktiga 
och gör det tillsammans. 
Detta i kombination med 
en stor 
ungdomsverksamhet och 
sportsliga framgångar gör 
att ATL erhåller priset som 
årets förening i Lund 2018”

EuroFinans 
Open har en 
klass för alla 
spelare
Vår tävling på smörlyckan 
varje vår har haft många 
namn och skepnader. 

Nuförtiden är tävlingen 
döpt efter vår 
huvudsponsor EuroFinans. 
Som tävling har den 
utvecklats till en turnering 
där alla kategorier av 
spelare kan vara med. Vi 
har klasser från tio år upp 
till veteranklasser. Även 
motionärerna har numera 
en viktig roll i tävlingen. 
Det är en tävlingskategori 
som oftast saknas i många 
tävlingar. Därför hoppas vi 
att många motionärer 
ställer upp så att vi får en 
klass som kan leva vdare.

Tävlingen spelas mellan 
den 31 maj och 10 juni. 
Anmälan sker på 
www.tennis.se varifrån 
man når tävling online.

Blixtturnering 
på Smörlyckan 
den 5 juni
Lördagen den 5 juni 
klockan 14.00 spelar vi 
blixtturnering på 
Smörlyckan. Vi spelar 
korta matcher med olika 
partners. Ett bra sätt att 
träffa andra spelare i 
klubben under trevliga 
former.

Evenemanget riktar sig till 
vuxna, både herrar och 
damer, och avslutas med 
fika.

Du anmäler dig på 
mycourt.se genom att 
klicka på utebana 1 
lördagen den 5 maj. 
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Nu är det full 
fart på 
Smörlyckan
Nu drar vi igång alla 
aktiviteterna på 
Smörlyckan. Du kan spela 
tennis på våra grusbanor, 
på minitennisbanan eller 
mot planket. Du kan också 
träna på utegymmet eller 
spela padel. 
Padel och tennis bokar du 
som vanligt på hemsidan, 
resten kan du göra 
spontan utan att boka och 
betala.

Reservera redan nu 
lördagen den 26 maj. Då 
inviger vi, i samband med 
finalerna i herrtävlingen, 
den nya anläggningen 
med uppvisning, prova på 
och andra aktiviteter!

Terminen snart 
slut men vi 
fortsätter med 
massor av 
aktiviteter under 
sommaren
Sista dagen på 
vårterminen är den 17 maj. 
Men lugn, det finns massor 
av aktiviteter under 
utomhussäsongen att vara 
med på.
Under tre veckor, 20,21 
och 22 har vi kurser på 
Centrala Idrottsplatsen. 
Kurserna går under tre 
dagar, tisdag till torsdag 
och du anmäler dig 
veckovis. Juniorerna 
spelar på eftermiddagarna 
och vuxna på kvällarna.
Umder sommaren, 
veckorna 25,26,27,28 och 
33 har vi våra populära 
sommarkurser på 
Smörlyckan. 

Sommarkurserna går 
måndag till torsdag. 
Juniorena har dagsläger 
mellan 9-15 medan de 
vuxna spelar en och en 
halv timme på kvällen. De 
allra minsta som spelar 
minitennis kör bara på 
förmiddagen.

Men även om vi har 
många kurser så är 
kanske det allra bästa 
sättet att uppleva tennis 
att boka en timme och 
spela med en kompis. 
Under sommaren finns det 
massor av banor att boka 
på Smörlyckan. Vill du 
hellre spela inomhus kan 
du göra det till 
sommarpriser i hallen. 
Den har öppet hela 
sommaren, måndagar till 
torsdagar, mellan 15-21. 

Boka 
abonnemang 
på Smörlyckan
Färsäkra dig om att få 
samma timme varje vecka 
genom att boka ett 
abonnemang på 
Smörlyckan, Du kan boka 
abonnemang både på 
tennisen och padeln och 
du gör det till ett väldigt bra  
pris.
Kontakta Jesper i 
receptionen eller på mail 
jesper@atllund.se så fixar 
han tiden. 

Rekordstor uppslutning på 
städdagen på Smörlyckan
Att vi gör det tillsamans visade sig vara väldigt sant. Till 
städdagen på Smörlyckan kom det drygt 60 personer. 
En fantastisk uppslutning. Detta gjorde att vi kunde 
städa hela anläggningen på två timmar och sedan ägna 
oss åt att grilla korv. 
I år kunde vi också fira Årets Förening i Lund med tårta. 
Vår ordförande lovade nämnligen det när han tog emot 
priset på galan. Prisutdelaren och publiken var något 
förvånade när vi skulle fira på städdagen, men det gick 
alldeles utmärkt!
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