
En helg med 
mycket 
aktivitet.

Helgen den 2-4 mars var 
det full rulle i 
juniorverksamheten.
17 juniorer under ledning 
av Daniel och Gaetan var i 
Karlskrona för att spela i 
Karlskronavakan. Det blev 
en härlig resa med några 
klassvinster. Men framför 
allt fick alla i gänget vinna 
någon match.
På fredagskvällen var det 
utbyte för tennisskolan mot 
LBTK på Victoriastadion. 
Sammanlagt 27 spelare 
var med i utbytet där det 
spelades både singel, 
dubbel och rundtennis 
under Henriks ledning.

På lördagen var Gabbi i 
Malmö med 12 spelare för 
ett utbyte mot MBTK, Det 
blev en svettig tillställning 
med innebandy, pizza och 
tennis. Att gänget höll på i 
nästan fem timmar får väl 
bevisa att de hade kul.

Boka ditt 
abonnemang 
på Smörlyckan 
Den 15 april öppnar vi så 
äntligen våra padelbanor 
på Smörlyckan.
Redan nu kan du boka ditt 
abonnemang. 
Padel gäller från den 15 
april till och med den 30 
september.
Tennis gäller från den 1 
maj fram till mitten av 
september. Kolla in 
hemsidan för mer info.
Där ser du också våra 
förmånliga erbjudanden.

Är du intresserad hör du 
av dig till Jesper i 
receptionen eller på 
jesper@atllund.se

Vill du ha 
sommarjobb 
på Smörlyckan
i sommar kommer vi att 
prova att ha bemanning på 
Smörlyckan. Därför söker 
vi någon som vill jobba på 
eftermiddagarna och/eller 
helgerna.
Den vi söker skall sköta 
uthyrning av banor, hålla 
igång cafeterian och vattna 
banor och annat som hör 
till en utomhusanläggning.

Är du intresserad hör du 
av dig till Ulf Pettersson, 
på mail ulf@atllund.se eller 
på telefon 0706-450093. 

Snart påsk 
och nya 
lovaktiviteter
Påsken är snart här och 
därför är det dags att 
anmäla sig till kurser.
Som vanligt har vi kurser 
för alla nivåer och åldrar. 

De yngsta spelar på dagen 
och har läger den 26-29 
mars.
Minitenniss: 10-11.30
Midi/maxi tennis: 9-11.30
Juniortennis: 11.30-14

För vuxna har vi kvälls-
kurser där du kan anmäla 
dig till en eller flera dagar.
Måndag18-20: Grundslag 
och fotarbete
Tisdag 18-20: Serve och 
retur
Onsdag 18-20: Attack, 
volley och smasch
Torsdag 18-19: 
Cardiotennis

Städdag på 
Smörlyckan 
den 14 april
Det har ju varit en tuff 
vinter och därför är tiden 
knapp att få igång 
utomhusbanorna. I år är 
det därför extra viktigt att 
många ställer upp på vår 
städdag lördagen den 14 
april mellan 10-13.

Det är inte bara jobb utan 
ett utmärkt tillfälle att över 
en grillad korv träffa andra 
medlemmar.
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