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Kommende junior-arrangementer - se her!
Skal du med på en af vores 2 ATK Sommer Camps i uge 27 og 32. Det bliver sjovt, du spiller en masse tennis og
hygger dig med tenniskammeraterne. Prisen 545 kr. for tre dage. Det er for alle juniorer fra 8 år. Læs mere på
http://www.atk-tennis.dk/content/camps

Vi afholder ATK Sommer Cup i uge 28. Det er en kategori 3 for årgangene U12, U14, U16 og U18. Det koster 150 kr.
at deltage. Mulighed for double.
Henvender sig til hold- & turneringsspillere samt meget øvede. Læs mere om vores turneringer i uge 28 og 32 på
http://www.atk-tennis.dk/content/atk-sommercup-2015

Der er taget initiativ til U12+U10 Venskabskamp med lidt hygge og socialt for samvær. Det finder sted lørdag d. 5.
juni kl. 10. De involverede bliver inviteret af trænerne

 

Tennistræning for Voksne

 For Begyndere og Letøvede. Hvis der er ledige pladser kan Øvede og Meget Øvede deltage
 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.

 Tlmelding og spørgsmål 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. 100,00 pr. gang
 

Champions League finale i ATK



Lørdag d. 6. maj vises årets finale på storskærm i klubhuset.
Kl. 18.30 serverer Lars dagens ret og dessert - pris kr. 125,-
Kl. 20.45 sparkes finalen i gang.

Tilmelding til spisning sker hos lars på larsjok@gmail.com

 

ATK Handicapturnering

Lørdag d. 20. juni

Prøv en anderledes doubleturnering, hvor vi udligner forskellene med at tildele handicap som i golf.

Så er du normalt den undertippede er der nye muligheder...

Det foregår lørdag d. 20. juni kl. 13.30 – 18.00. Tilmelding er efter “først-til-mølle”-princippet og sidste frist for
tilmelding er mandag d. 15. juni.
Se mere på ATKs hjemmeside
 

ATK Sommerfest i Klubhuset

Lørdag d. 20. juni kl. 19
Helstegt Pattegris på Terrassen
Fadbamser og kølige Drinks
Disco og Dans til den lyse sommer-morgen
Pris pr. kuvert kr. 150,-



Tilmelding senest d. 18. juni hos Lars  på larsjok@gmail.com / 2099 0792

 

ATK afholder doubleturnering

Lørdag den 4 juli kl 10.00 – ca 16.00…

Der spilles i følgene rækker – A, B og Motionist
Herre/ Dame double spilles kl 10.00 – ca 13.00

Mix double spilles fra kl 13.00 – ca 16.00
Det koster 50 pr par at deltage…
Tilmelding senest 27 juni til Per Rødgaard
Mail – per.rodgaard@youmail.dk
Evt spørgsmål – Per Tlf: 28.68.80.82

 
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.


