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Double-turnering med handicap - nu udendørs! Lørdag den 21. juni kl. 13.30-18
Læs meget her og tilmeld jer senest den 14. juni  
  

Sommer double turnering med middag afvikles lørdag den 5. juli
Vores traditionsrige én dags sommer double turnering med efterfølgende middag i Sportscaféen afvikles
lørdag den 5. juli, hvor hele dagen er sat af.
Nærmere info og tilmelding kommer på hjemmesiden.

 

Flotte resultater af vores elite hold
Ved premieren i elite divisionen spillede damerne 3-3 mod Holte og herrerne vandt 4-2 over Hvidovre.
Andet holdet for damer i 2. division tabte 1-2 ude mod KFUM. Andet holdet for herrer i 2. division spillede 3-
3 ude mod KFUM. Endelig vandt 3. holdet i Københavnsserien (som er et blandet hold) 6-3 ude mod ALT i
Kastrup.
 

 

U14 holdet vandt 6-0 over Farum i deres første kamp
Se dem her i deres flotte trøjer sponsoreret af White Sport og Estate Mæglerne

 



 

U14 holdet på træningslejr i Haderslev 16.-18. maj
Fredag  morgen var der afgang fra Hovedbanegården. Juniorspillerne U14 med trænere tog på træningslejr
i Haderslev. I samarbejde med HTK/ Haderslev Tennisklub blev det nogle gode dage med  masser af sol.
Og  med nogle meget hjælpsomme og meget fleksible HTK-folk var der rigelig med baner til os og adgang
til en hal. Overnatning forgik i deres klubhus.
Der blev spillet tennis i mange timer. Udover de træningstimer Liv og Nikolas stod for, kom en af Haderslev-
trænerne og lavede intervaltræning og cross fit på atletikbanen med vores og deres spillere.
Lørdagen blev der bl.a arrangeret turnering med og mod spillerne fra Haderslev. Henrik Bonnichsen
formand for HTK havde lavet en turnering, hvor også Nikolas var i kamp. Lørdag sluttede vi af med en
fællesspisning ATK og HTK – John fik grillet omkring de 50 burgere.
Stranden nåede vi også, de fleste kom i vandet og tog ture op og ned af skrænterne – god træning.  Men
trods mange timernes tennisspil, strand, cross fit  var der også energi til at spille fodbold. I en af kampene 6
ATK-piger mod en af de lokale fodbolddrenge fra Sønderjydsk E måtte de dog se sig slået.
Lysbanerne skulle også afprøves, så kl. 23.00 blev der spillet på livet løs.
Det blev nogle begivenhedsrige dage, hvor også 3-dages høj sol også  bidrog til den gode tur.
HTK ville gerne komme på genvisit til september. Håber vi kan stable noget på benene. 

Kirsten Lorenzen  

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