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ATK Nyhedsbrev nr. 6 September 2014

Man kan melde sig til her.
 
ATK stadig elitedivisionsklub
Både vores 1. hold for damer og for herrer klarede skærene lørdag 30/8 og spiller begge i Elitedivisionen
næste år. Damerne vandt 3-0 over TC Odense og herrerne vandt 4-1 over Aalborg Østre. Stort tillykke
herfra :-)
 
Tennis for Voksne 
Kære ATK'er 
Du er inviteret til at deltage i ATK’s Tennistræning for Voksne. 
Det foregår søndage i ulige uger kl.20-22 i ATK-hallen.
 
Program:



Tre stationer med opgaver og oplevelser omkring et tema.
Station A: spil og spilleøvelser.
Station B: fodringer til slag og tilløb til slag (boldmaskine og trænerfodringer).
Station C: slag og spil med skumbolde på minibane og tennisbolde fra mindre boldmaskiner.
 
28.09.14 tema: grundslag
12.10.14 tema: flugtninger
26.10.14 tema: serv/smash
09.11.14 tema: slice
23.11.14 tema: serveretur/grundslag
07.12.14 tema: angrebsslag og flugtninger
21.12.14 tema: kampspilstævne
 
04.01.15 tema: grundslag
18.01.15 tema: flugtninger
01.02.15 tema: serv/smash
15.02.15 tema: slice
01.03.15 tema: serveretur/grundslag
15.03.15 tema: angrebsslag og flugtninger
29.03.15 tema: kampspilstævne
 
Pris:
Du kan booke dig ind på enkelte aftner og det koster 150kr/aften.
Du kan booke dig ind på en halv-sæson (28.09-21.12 samt 04.01-29.03) og det koster 900kr
Du kan booke dig ind på hele vinterhalvåret (28.09-29.03) og det koster 1.750kr.
 
FAQ:
Kan begyndere deltage? Desværre ikke. Grunden er at programmet indeholder spil som bygger på en vis
velkendthed med slag og spil.
Har man spillet noget, men føler sig som begynder, kan man godt deltage J
 
Tilmelding
Vejledning og links følger på atk-tennis.dk.
 
Trænere:
ATK’s trænerkollegium under ledelse af ATK’s cheftræner Jens Seibæk
 
Vi glæder os til at imod dig … og giv dig gode tennisudfordringer .. J
 
Junior klubmesterskaber
I kan nu tilmelde jer året junior klubmesterskaber. Læs meget mere her. Seneste tilmelding er den 4.
september
 
Hyg-Ind
Fra onsdag den 3. september starter Hyg-Ind allerede kl. 17.30. Der er afslutnings arrangement for hyg-Ind
onsdag den 1. oktober.
 
Flere ATK Danmarksmestre
ATK's veteraner leverede en flot indsats ved veteran DM i uge 32. Steen Elsborg og Joakim Groth vandt
således herresingle i hhv +50 og +45 (se billedet nedenfor). Steen og Joakim vandt også herredouble
sammen med deres makkere Thomas Petersen og Peter Biltoft-Jensen. Anja og Peter Biltoft-Jensen fik
sølv i mixdouble +45 og Anja Biltoft og Birthe Henriksen fik sølv i DD +50. Endvidere var der flere rigtig
gode ATK-resultater, f.eks. var Niels Daugård kun én bold fra at skulle have mødt Steen i HS+50 finalen.
Stort tillykke herfra til alle.



 
 
 
 
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?b2479e96bd/7c7d672092/mlpftw

