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Husk Standerhejsning d. 1. maj kl. 12.00, hvor vi hæver vimplen i mellemgangen.
Kl. 13.00 er der hyggeligt samvær i Sports Cafeen med en lækker buffet, det koster kr. 150,00
Tilmelding senest d. 28. april - se hvordan på hjemmesiden.

 

  

Husk at tilmelde jer til juniortræningen - se mere på hjemmesiden.

 

 

Puljeturnering 2014

Puljerne er klar. I år er konceptet lavet lidt om. Læs meget mere på hjemmesiden.
 

ATK Ligaen 2014
 
ATK Ligaen er lavet for at give alle mulighed for, at spille med nogen andre end dem som man plejer at
spiller med, og
der vil igen i år være mulighed for at deltage i ATK Ligaen, som er en åben pulje turnering for alle klubbens
medlemmer. 



Første runde i liga vil blive spillet fra 15 maj til 30 juni og anden runde spilles fra 1 juli til 15 august og det er
gratis at deltage.
Ligaen deles op i diverse herre og dame puljer, der vil  normalt være 4 max 5 deltagere i hver pulje. 
Man vil blive ind placeret i diverse puljer efter formodet styrke, og alle vil få  3 – 4 kampe pr runde pr mand. 
Så vidt muligt mod modstandere på eget sportlige niveau. 
Man er selv ansvarlig for at lave diverse aftaler om spilletidspunkt med sin modstander, 
husk at alle resultater tæller til ranglisten, og ranglisten vil blive opdateret efter både 1 og 2 runde.
Alle som ønsker at deltage, skal tilmelde sig senest  8 maj på mail til 
Per Rødgaard – Mail -per.rodgaard@youmail.dk

 

 

  

Vi har fået en hjertestarter på Genforeningspladsen.
Den er placeret ved Unions klubhus.

 

  
  
Følg i øvrigt med på hjemmesiden www.atk-tennis.dk om vores tilbud om motionstræning, turneringer og
øvrige arrangementer.
  

  
Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
www.atk-tennis.dk

 

  
  

Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:
avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen
Copenhagen, 2400

http://cts.vresp.com/c/?ATKTennis/5a44145890/7c7d672092/b92a05febd
http://cts.vresp.com/u?5a44145890/7c7d672092/mlpftw
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