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Indspilningsturnering 2015 (puljeturnering)

Turneringen er for alle, der ønsker
 

at komme på klubranglisten (giver mulighed for holddeltagelse og for at udfordre i løbet af sæsonen)
at deltage i holdkampe (4. til 7. hold og veteran B)

 
Ønsker du i 2015 at spille på 4.- 7. hold, skal du deltage i puljeturneringen. Det gælder også for spillere/reserver,
som var på hold i sidste sæson.
 
Seniorudvalget inddeler de tilmeldte i grupper ud fra det forventede spillemæssige niveau (tidligere holddeltagelse,
rangliste, m.m.). 

Tilmelding senest den 20. april via hjemmesiden – hvis der er problemer med tilmeldingen skriv direkte til
seniorudvalgets kontaktperson. Læs mere på hjemmesiden eller i ATK-NYT
        
 

STANDERHEJSNING
TORSDAG DEN 30. APRIL 2015

Bestyrelsen og Eventudvalget byder alle medlemmer
velkommen til en ny dejlig sæson med grus under fødderne.
Vi sætter vimplen i mellemgangen kl.16.00
Der vil blive budt på en forfriskning til halsen.
Til de medlemmer, der har lyst til fortsat hyggeligt samvær vil

Sports Cafeen
være klar med en lækker buffet kl.17.30 til en pris af
Kr. 150,00

Vil du deltage i dette arrangement sammen med dine medspillere,
så se hvordan du tilmelder dig på hjemmesiden.
Tilmelding/Betaling senest den 28. april.

Vi gør opmærksom på, at det er den eneste tilmeldingsmulighed.
Der vil være plads til 75 deltagere så ”først til mølle-princippet”.



På Gensyn

 

Så kan du tilmelde dig sommerens juniortræning

Vintertræningen er ved at nå sin ende (sidste indendørs træningsdag er 24/4), og derfor er det tid til at tilmelde dig
sommerens juniortræning. Dette foregår via ATK-hjemmesiden. Klik på fanebladet "Junior", vælg derefter "Træning"
og til sidst "Træning - sommer". Herunder vælger du antal træningsgange pr. uge og betaler online. Tilmeld dig nu
så du er sikret en plads på træningen. 

 

HYG-IND

Hyg-Ind er et ugentligt tilbud for nye spillere og motionspillere i klubben. Der spilles primært tennis på hyggenivaeu,
men der vil også være forskellige sociale aktiviteter.
En af idéerne bag Hyg-Ind er at nye spillere i klubben kan lære andre spillere at kende.
Hyg-Ind er hele sæsonen placeret onsdag aften kl 18:30 - 21:30 på bane 5, 6 og 7 samt fra kl 20:00 på bane 10. I
september starter vi dog allerede kl 17:30.

Hyg-Ind starter den første onsdag i maj måned.
Da Hyg-Ind kun er for motionister er der ikke adgang for medlemmer, der spiller på et af klubbens hold.
Der er ikke tilmelding til Hyg-Ind. Man skal blot møde op i mellemgangen mellem bane 6 og 7.
Kontaktperson for Hyg-Ind er Ann Køllgaard, a.koellgaard@email.dk

 

ATK liga 2015
 
Alle medlemmer at ATK tennis indbydes hermed til ATK liga 2015…
Som er en puljeturnering som giver mulighed for…
at spille med nogen af dem, som man ikke plejer at spille imod…
 
1 runde spilles fra 15 maj – 30 juni og  2 runde spilles fra 1 juli – 15 august.
Der vil være 4 – 5 deltagere i hver pulje, så alle får 3 – 4 kampe pr runde…
Alle puljer vil blive inddelt efter sportligt niveau…
 
Man er selv ansvarlig for at lave diverse aftaler om spilletidspunkt med sin modstander…
Husk at man kan bruge medlem nr 9991 til at  reserverer baner til kampe i  ATK-Liga…
Det er gratis at deltage og alle resultater tælles til ranglisten…
 
Tilmeldingsfrist er senest onsdag den 6. maj på mail til
Per Rødgaard – Mail - per.rodgaard@youmail
 
Mere info på ATK hjemmeside -  http://www.atk-tennis.dk
EVT spørgmål – Per Rødgaard – Tlf: 28.68.80.82



Tennistræning for voksne

For Letøvede, Øvede, Meget Øvede .. for Begyndere er der andre tilbud .. mail evt her for detaljer
Lørdag 09.05, 16.05, Søndag 31.05, 07.06, 14.06, 21.06.
Alle de nævnte dage kl.09-11 på bane1-4.
Med de mange baner og tilsvarende antal trænere i gang inddeler vi fremmødte efter niveau.
 
Trænerteam: Jens Seibæk og de veloplagte træneruddannede spillere fra seniorholdene.
 
Tilmelding pr mail til: jens@newtennis.dk
 
Se tider og tilmeldte (og se om du selv er korrekt indskrevet) her:
http://www.newtennis.dk/pdf/Tennis4Voksne15.pdf
 
Pris: kr. 100 pr. gang
 
Spørgsmål besvares med et smil: jens@newtennis.dk 
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.
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