
Fest och 
sprinttävling 
på Smörlyckan 
8 september
Lördagen den 8 september 
är det fest på 
Smörlyckan.Med fest 
menar vi sprintturnering 
med grill och fika. Numera 
kan vi ju också erbjuda 
aktiviteter för de som inte 
vill vara med i turneringen. 
Det finns ju möjlighet att 
spela mot planket, spela 
minitennis eller köra ett 
pass på gymet. Eller så 
hänger man bara och 
träffar andra medlemmar i 
klubben. 
Vi håller på mellan 14-17. 
Vill du vara med i 
turneringen så dyker du 
upp klockan 13.30 och 
anmäler dig på plats.

Nu startar 
höstens 
kurser.
Måndagen den 27 augusti 
startar höstterminens 
kurser. Som vanligt har vi 
ett högt tryck men det finns 
några platser kvar. Är du 
intresserad såringer du 
Henrik Sandell 
046-350564 eller mejlar 
honom på 
henrik@atllund.se

Framgång för 
ATL i sommar

Våra tävlingsspelare har 
varit flitiga i sommar. 
Resultaten har som alltid 
varit blandade.
Två resultat sticker dock 
ut. Ida Jarlskog var i final i 
en 10.000 dollars turnering 
i Amstersdam och Ross 
Weibull var i final i JSM.

Ida, som var hemma i 
Sverige under 
sommarlovet åker tillbaka 
till USA och University of 
Florida för att fortsätta sin 
tennissatsning 
Ross Weibull spelade sin 
första stora juniortävling 
för året efter att opererat 
båda knäna i vintras. På 
vägen till finalen slog han 
många bra spelare men i 
finalen fick han ge sig mot 
Björn Borgs son Leo efter 
två tuffa set.

Vi har 
fortfarande 
några timmar 
lediga för 
abonnemang
Många av timmarna på 
Victoriastadion är som 
alltid bokade via 
abonnemang, men det 
finns några luckor både på 
vardagar och helger. Vil du 
utöka ditt racketspel med 
padel, badminton och 
squash så finns det 
abonnemang där också.
Du kontaktar Jesper per 
telefon 046-350560 
kvällstid eller via mejl 
jesper@atllund.se.

Starta 
terminen med 
ny utrustning 
från shopen.
Nu när den nya säsongen 
sätter igång är det dags att 
se över sin utrustning. 
Spelar jag med rätt racket, 
håller mina skor måttet 
eller borde jag inte stränga 
om min racket,
För de barn som går upp i 
nivå finns det anledning att 
kolla så att storleken på 
racketen hänger med. Just 
nu till terminsstart har vi 
många bra erbjudande på 
racketar.
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Nu öppnar 
Victoriastadion  
klockan 7 på 
vardagar
Gillar du att träna innan 
jobbet. Nu har du chansen 
att spela racketsport på 
Victoriastadion alla 
vardagar från klockan 
07.00. Bäst kontinuitet får 
du givetvis om du tar ett 
abonnemang. Då har du 
bokat varje vecka och du 
vet att träningen blir av. 
För den träningen som blir 
av är ju den bästa. Gillar 
du däremot att ligga och 
dra dig ibland så bokar du 
bara löstimmar.

 
Den 3 
september 
startar frukust- 
lunch- och 
studenttennis
Höstterminen för våra 
populära drop-in 
verksamheter startar 
måndagen den 3 
september. Vi har 
verksamhet nästan alla 
dagar.
Måndagar 12-13 
Lunchtennis för damer 
med Gabbi
Tisdagar 12-13
Lunchtennis med Gaetan
Torsdagar 12-13 
Lunchtennis med Daniel
Fredagar 7-8
Frukosttennis med Ulf
Fredagar 13-14
Studenttenis med Gabbi 
och Gaetan

Nu blir vi ännu 
starkare på 
tränarsidan

ATL har fått ett nytt starkt 
tillskott på tränarsidan, 
Jared Robinson. 
Jared är från Sydafrika och 
har en gedigen 
tennisbakgrund. Han har 
spelat college tennis i 
USA och jobbat som 
tennistränare både hemma 
i Sydafrika och USA.

Jared kommer att stanna i 
Sverige under två år 
medan hans flickvän läser 
en masters. De har som 
de flesta andra som 
kommer till Lund tufft att 
hitta boende. Så har du 
någon kontakt på. får du 
gärna mejla Henrik 
Sandell, henrik@atllund.se

För den som söker 
privatträning kommer 
Jared att ha möjlighet att 

ge sådan träning.Vi 
kommer därmed att ha en 
riktigt bra grupp tränare 
som ger privatträning med 
Tigrane, Ludde och Jared

Använd ditt 
friskvårds-
bidrag på 
Victoriastadion
Är du en av dem som får 
friskvårdsbidrag på jobbet 
så finns det bra möjligheter 
att använda det på 
Victoriastadion.
Genom att sätta in ditt 
friskvårdsbidrag på ett 
rabattkonto kan du boka 
timmar i alla sporter till 
rabatterat pris. Du bokar 
som vanligt på nätet. 
Förutom en bra rabatt har 
du flexibilitet att välja 
tennis, badminton, squash 
eller padel.
Tänk bara på att du måste 
lösa rabattkort direkt i 
receptionen.

Förläng din 
sommarkänsla 
på Smörlyckan
När tennisskolorna och 
abonnomangen sätter 
igång i hallen kan det bli 
tuffare att hitta 
tennistimmar att boka på 
kvällar och helger. Men på 
Smörlyckan kan du utnyttja 
september till att spela 
härlig utetennis. Vi håller 
några banor öppna för spel 
hela månaden.
Vill du istället spela padel 
så gör du det med fördel 
utomhus långt in på 
hösten. Att kvällarna snart 
blir lite mörjare är inget 
problem eftersom vi har 
belysning på banorna.
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