
Kallese till 
Årsmöte
Allmänna Tennisklubben 
Lund kallar till
Ordinarie årsmöte 
onsdagen den 14 
november klockan 18.30 
i klubbstugan på 
Smörlyckan.

Dagordning och övrig 
information finns att hitta 
på hemsidan 
www.atllund.se

Verksamhetsberättelsen 
finns att låna i receptionen 
från och med den 24 
oktober. Eventuella 
motioner skall vara 
klubben tillhanda senast 
den 17 oktober.

Mötet avslutas med 
sedvanligt mingel och 
förtäring

Dags att ställa 
upp i KM
Under höstlovet , vecka 
44, spelar vi som vanligt 
vårt Klubbmästerskap.
Visst skall det koras 
mästare men KM är främst 
ett sätt att spela match 
under trevliga former. Det 
finns en klass för alla. Gå 
in på hemsidan för att se 
vad som passar dig

Nu har hösten kommit på 
allvar och det betyder att 
seriespelet startar. Många 
lag är redan igång och om 
en månad är det dags för 
förbundsserien.
ATLs herrlag spelar detta 
året åter i Elitserien. Det 
blir en tuff uppgift Även om 
vi har samma lag som 
hade en tuff resa för två år 
sedan, så andas det en 
viss optimism inför årets 
serie. Vårt lag känns 
starkare och serien inte 
fullt lika vass.
För damerna blir det 
återigen spel i division 1. 
Med ett bättre lag känns 
målsättningen att klara 
kontraktet rimligt.

Årets hemmamatcher
Herrar
15/11 17.00 Elfsborg
15/11 13.00 Örebro
27/11 17.00 SALK

Damer
17/11 16.00 Ystad TK
18/11 10.30 Fair Play TK II

Kom ihåg!
Tennisskolan gör uppehåll 
på höstlovet, måndag 29 
oktober till och med 
söndag 4 november

Läger på 
höstlovet
Under höstlovet kan du 
vara med på vårt läger där 
vi spelar tennis varje dag.
Måndag till fredag spelar 
juniorerna mellan 
9.00-11.30 och midi- och 
maxi-spelarna mellan 
11.30-13.00.
För vuxna har vi inget 
läger eftersom de flesta  
bör vara upptagna med att 
spela KM.
Information hittar du på 
hemsidan

 
Medlemsrabatt 
på EF:s 
språkresor
EF Education First 
erbjuder språkresor och 
språkkurser utomlands, 
kulturella utbyten och 
akademiska 
utbildningsprogram för alla 
åldrar och företag. I 
samarbete med EF får alla 
ATLs medlemmar 10% på 
språkkurser och 
språkresor samt 5000 kr i 
rabatt på EF High School 
Exchange year. Beställ 
kostnadsfri information 
här: www.ef.se/
ATLTENNIS
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