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ATK Nyhedsbrev nr. 5 Juli 2014
ATK klubmesterskaber 2014
Der er nu åbnet for tilmelding til årets klubmesterskaber, som afvikles:

Søndag 17. august
Søndag 24. august
Søndag 31. august
Lørdag 13. september (Finalestævne - samme dag som der er klubfest om aftenen)

Seneste tilmelding er søndag den 10. august kl. 12.00. Bemærk at man skal betale ved tilmeldingen.
Læs meget her om regler og tilmelding.
 
Spændende holdkampe på hjemmebane i august
Det er nu tid til mellem runderne i elitedivisionen og i 1. division
16. august spiller Herre 1. holdet hjemme mod Esbjerg mens Dame 1. holdet får besøg af Århus 1900.
23. august spiller Herre 2. holdet hjemme mod Gentofte mens Dame 2. holdet også får besøg af Gentofte.
Kom ned og støt vores hold og se noget flot tennis. Alle kampe starter kl. 12.00
Afhængigt af hvordan runderne går 16.. og 23. august kan der også blive tale om nedryknings kampe for 1.
holdene lørdag den 30. august.
2. holdene kan evt. også komme til at spille play-off kampe lørdag den 6. september.
 
DAI Landsstævne 2014
DAI afholder det årlige landsstævne på Kløvermarkens anlæg i weekenden 6.-7. september.
Husk at resevere dagen.
Mulighed for tilmelding kommer snart på hjemmesiden.
 
ATK Grillaften fredag den 15. august



Seneste tilmelding er onsdag den 13/8 - trykfejl på plakaten :-)
 
Kom og vær med til Junior – Senior Doubler 1. August kl 16-19

Er du junior mellem 12-18 år, så er dette et tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til mix double eller double
på en sjov måde…. 
Du kan fredag den 1. August prøve at spille double eller mix double sammen med en senior spiller. Din
makker vil undervejs give de gode råd videre. Din makker vil coache dig, og fortælle hvordan double spillet
bygges op og hvordan man vinder en double. 
Vi har også brug for seniorer. Hvis vi mangler juniorer så spilles der alm doubler/mix.
Så kom og vær med. Charles og Kirsten sørger for at det bliver sjovt og spændende. Tilmeld jer her til
kibw@mail.tele.dk eller send en SMS til 2721 1254 med navn, medlems nummer og mobil nummer senest
30. Juli.

Venlig hilsen Kirsten
 



 

Giv dit brugte grej nyt liv

Juniorafdelingen har brug for dine gamle/ brugte ketsjere og bolde.
Giv gerne til os ved at aflevere på kontor eller kom på træningsbanerne. Vi er der alle hverdage kl. 15.00 –
17.00 plus noget mere.
Mange tak fra spillere og trænere.
På Kursus - AldrigForGammelTilAtLære

Cheftræner Jens Seibæk har siden sidste udendørssæson deltaget på Danmarks Idræts Forbunds
uddannelse Coaching2 samt Sportslig Ledelse i Eliteklubber.



 
 
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
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.

http://cts.vresp.com/u?c26c54e9a3/7c7d672092/mlpftw

