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ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund
Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

BESTYRELSE

UDVALGSFORMÆND

Formand:
Peter Biltoft
petbi@dongenergi.dk
99 55 79 23

Turneringsudvalg
Marianne Ritschel
marianne.ritschel@youmail.dk
60 62 06 63

It-kommunikationsudvalg
Bruno Hasselberg
bbhasselberg@gmail.com
30 46 00 48

Kasserer
Lars Knudsen
larsjok@gmail.com
20 99 07 92

Eventudvalg
Madicken Baltzer Andersen
Madicken.baltzer@gmail.com
26 11 20 13

Holdudvalg (4.-7.+veteran)
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

Næstformand
Per Bach
perbach23@gmail.com
28 10 95 04

Baneudvalget
Peter Biltoft
petbi@dongenergi.dk
99 55 79 23

Breddeudvalg
Ann Kølgaard
a.koellgaard@email.dk
29 44 35 19

Sekretær
Ole Juhl
olejuhl@webspeed.dk
28 56 58 23

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Katrine Sundgaard Christensen
katrine_c@hotmail.com
21 48 68 18

Fundraisingudvalg
Kirsten Wæver
kibw@mail.tele.dk
27 21 12 54

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@ask.dk
51 34 85 20
Suppleant
Karin Munk Petersen
karinmunkpetersen@hotmail.com
28 56 12 02

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Jon Tybirk
jon.tybirk@live.dk
26 23 0615

Sponsorudvalg
Cathrine la Cour
cat@cattenbaum.dk
22 50 41 36
Cheftræner
New Tennis v. Jens Seibæk
newtennis@newtennis.dk
40 76 96 94

Forside: Omlægning af bane 5-8
Bladredaktion

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nvedel@hotmail.com
Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.
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BESTYRELSENS FORÅRSHILSEN
Af formand Peter Biltoft-Jensen

Velkommen til udendørssæsonen 2016 på
Genforeningspladsen. Nu er det tid til at finde
grusskoene frem - og traditionen tro markerer
vi åbningen af sæsonen med standerhejsning
søndag den 1. maj kl. 12.00 i klubben.
En speciel velkomst skal lyde til de mange
nye medlemmer fra Borup tennisklub. I forbindelse med overgangen til egen drift af
tennisanlæg og stigende kommunale krav om
dokumentation mv, har Borup valgt at blive en
del af ATK. Det betyder, at medlemmer fra Borup nu er medlemmer i ATK – og bane 8 er en
del af anlægget. I overgangstiden vil der være
et tæt samspil med formanden for Borup. Vi
ser frem til de nye impulser som ”Borup’erne”
kan give.

2016 bliver første år, hvor ATK selv skal stå
for driften af anlægget. I den forbindelse vil vi
gerne takke for det gode samarbejde vi har
haft med folkene på Genforeningspladsen.
ATK har hyret Claus Larsen fra firmaet tennisbane.dk til at stå for driften af anlægget.
Claus har et tæt samarbejde med HP Tennis,
som står for forårsklargøringen af banerne. Det
er også HP tennis, som har omlagt bane 5-8.
Claus og hans medarbejdere kommer til at
være en del på anlægget, specielt i april/maj,
hvor banerne kræver mere tid indtil de ”falder
til”. Der vil ikke mere være en ”mand på pladsen” til at føre tilsyn og låse for banerne, når
de f.eks. er for bløde efter regn. Vi skal derfor
alle bruge vores sunde fornuft og undlade at
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spille, hvis det skader banerne. Det være sagt,
så er Claus gået i gang med forberedelsen af
banerne og vi arbejder mod at åbne banerne
i løbet af april. Det præcise åbningstidspunkt
vil afhænge af vejret – men vil fremgå af hjemmesiden – så følg med her.
Med overtagelsen af driften har vi også valgt
at sende ”brik-systemet” på pension, så der
ikke længere er låst ind til banerne i klubbens
åbningstid. Hvis man har betalt depositum,
kan dette - mod forevisning af kvittering - refunderes i Grøndalscentret.
Der sker også ændringer på Genforeningspladsen i 2016. I løbet af sommeren går Kommunen i gang med arbejdet på Genforeningspladsen – der skal anlægges en permanent
skøjtebane, fodboldbanen bliver kunstgræs,
der bygges en forhøjning ved bane 5-8 mv. I
beboelsesbygningerne er der renovering, så
beboerne på skift skal bo i beboelsesvogne
på de nuværende parkeringspladser. Der kan
derfor blive lidt trangt på Genforeningspladsen
i 2016. For at lette på dette er tidsbegrænsningen på parkeringspladserne ved Grøndalscentret fjernet.
Det vigtigste er naturligvis samværet om
tennis. Som man kan læse om i bladet bliver
2016 en ”sædvanlig” ATK-sæson med masser
af aktivitet på Genforeningspladsen. Vi har i
år herrehold i alle divisioner,
mens damerne efter nedrykning sidste år skal kæmpe for
at komme tilbage i eliterækken, samt at matche herrerne
med et 3. hold i divisionerne.
Vi får også masser af juniorkampe, DAI-arrangementer,
serie-tennis, motionstræning
og så selvfølgelig helt ”almindelig tennis” med ens
venner. Alle aktiviteterne er
koordineret (eller i hvert fald
forsøgt koordineret) mellem
udvalgene, således at der
også er baner som kan reserveres på helt almindelig vis.
Aktiviteterne fremgår af ATKkalenderen, der også viser

de forskellige sociale events, som foregår i og
omkring Cafeen. Aktiviteterne kan kun finde
sted fordi frivillige i udvalgene og sekretariatet
yder en kæmpe indsats for at få det hele til at
”spille sammen”, så vi kan spille tennis. Tusind
tak for indsatsen!
Når vi ser lidt fremad, så har vi i de senere
år oplevet et stigende aktivitetsniveau fra
medlemmerne. Det er dejligt at der er ”miljøer” omkring junior, veteran, seniorholdene,
eliteholdene osv. Nye medlemmer kan ”sluses
ind” i klubben via hyg-ind og forskellige træningstilbud. Om sommeren er der løbende
mulighed for alle til at spille. Om vinteren er
vi derimod noget mere udfordret med kun 2
baner. Vi prøver at skabe plads til junior, elite
og holdspilere, mens det kniber med at give
mulighed/tilbud for almindelige medlemmer
til også at kunne spille hen over vinteren. Vi
søger fortsat at få udvidet antallet af baner i
hallen – men det har lange udsigter. Bestyrelsen er derfor i gang med at vurdere alternative
muligheder omkring de eksisterende baner,
som kan igangsættes allerede fra næste indendørssæson.
Vi ser frem til den kommende sæson på
”Genneren”. Bestyrelsen kan ikke love godt
vejr, men vi kan love god tennis, samvær og
sammenhold i ATK.
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IMPONERENDE SÆSON
FOR ELITEHOLDENE!
Af Katrine Sundgaard Christensen
Indendørssæsonen er så småt ved at gå på
held, men det er ikke gået ubemærket hen, at
alle eliteholdene har leveret en super præstation i den forgangende sæson.
Herrernes 1. hold havde en klar målsætning
om, at undgå nedrykningsspillet i elitedivisionen, og dermed komme med i mellemspillet,
hvor der spilles om adgang til slutspillet, som
bliver afholdt på KB's anlæg. På trods af en
karantæne til Mohamed Shabib i efteråret, som
gjorde, at han ikke måtte benyttes, viste holdet
format, styrke samt hvilken bredde vi har og
opfyldte målsætningen. I mellemspillet blev det
også til rigtige gode kampe mod Lyngby samt
KB, som trods god intensitet og fighter-vilje
desværre ikke rakte til at nå slutspillet.
Hos damernes 1. hold var der fra sæsonens
start fuldt fokus på at skulle tilbage i elitedivisionen efter en meget tæt nedrykningskamp
sidste sæson. Det var derfor vigtigt at stille i
stærkeste opstilling i hver eneste kamp. Det
lykkes - og med Martina Borch-Jensen, tilbage
fra barsel, blev der vist ingen nåde, hvorfor oprykningskampen blev sikret med god margin
til nr. 2. Oprykningskampen blev til en revanche kamp mod Århus 1900, som blev vundet
sikkert 4-0. Hvorfor pigerne igen er at finde i
elitedivisionen næste vinter.
I 1.division var 2. holdets herrer at finde med
målet om at blive i rækken, samt få nogle gode
og udfordrende kampe, da oprykning ikke er
mulig, da 1. holdet allerede var i Elitedivisionen.
Klubbens store brede i elitetruppen kom for
alvor til udtryk, da holdet sluttede som nr. 2 i

puljen efter et knebent nederlag til Gentofte, og
dermed klart er med i toppen af dansk tennis.
Damernes 2.hold var at finde i 2.divisionen
med et forsigtigt håb, om at kunne få muligheden for en oprykningskamp, hvis 1.holdet
rykkede op. Efter en super god indsats sluttede pigerne på en 2.plads efter sæsonen. De
har virkelig vist vilje, samt hvordan en positiv
og engageret træningsindsats kan betyde
forskellen, når man står i de tætte situationer
på banen. Grundet 1.holdets oprykning blev
der mulighed for at få oprykningskampen, og
chancen for at lugte til 1. divisionen. En intens
kamp blev spillet mod HRT, men på trods af
tætte og lange kampe faldt de ikke ud til vores
fordel. Hvorfor 2.holdet forbliver i 2.divisionen
på trods af en mere end godkendt præstation.
Som noget nyt havde vi også et 3. herre
hold med i DTF¹s holdturnering, som spillede
i 2.division efter de vandt oprykningskampen
sidste vinter. Efter mange tætte dyster samt
et godt mix af nye unge løver samt rutinerede
kræfter lykkedes det holdet at slutte, som nr.
2 i deres pulje. Det er noget af en bedrift i sit
første år med i rækken og vidner om et ekstraordinært fælleskab.
Alt i alt er der blevet spillet et utal af kampe
i både ATK-hallen, men også i andre klubber
rundt omkring i det danske rige. Ens for dem
alle har været at hver og en af spillerne fra ATK
har kæmpet og vist resten af Danmark, hvad
sand fightervilje, engagement og team spirit
kan munde ud i.
I sandhed en stor fornøjelse at være en del af!
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TURNERINGSUDVALGET
Af Marianne Ritschel

Udendørs turneringer 2016
ATK liga runde 1:
15/5-30/6
Pinseturnering:
14.-16.5
Handicapturnering: 4/6
ATK liga runde 2:
1/7-15/8
Doubleturnering: 	2/7 med efterfølgende
sommerfest
Holdturnering
30.-31.7
Klubturnering: 	14/8, 21/8 og 28/8
Klubturnering finaler: 	10/9
DAI Landsstævne: 	i3-4/9

ATK indendørs klubturnering
ATK indendørs klubturnering blev afviklet på
4 lørdage i januar-marts. I alle rækker var det
små eksklusive turneringer, og de nye klubmestre er:

Alle turneringer finder sted på Genforeningspladsen, dog afvikles DAI Landsstævne i
KTK.

Turneringsudvalget håber, at I alle vil udfordre klubmestrene, især når udendørssæsonen starter - og ikke lade dem hvile på
laurbærene.

Nærmere information om turneringer og
tilmelding følger på www.atk-tennis.dk og i
nyhedsbreve, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

DS:
Tina Hannberg Rogers
HS-A: Joakim Groth
HS-B: Jonas Ask Knudsen
Mix-B: 	Hans Jørgen Dybro og
Tina Hannberg Rogers

Vi takker alle for en god turnering, men håber på lidt større tilslutning til ATK udendørs
klubturnering.

BANEÅBNING
Der er håb om at tennisbanerne åbner
omkring 20. april i år.
Følg med på hjemmesiden, hvor vi opdaterer, når vi ved noget mere.
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I forbindelse med standerhejsningen inviterer ATK til motionstræning for alle kl. 10-12.
Det er vores cheftræner Jens Seibæk som står for træningen o
 g vi håber at mange også melder sig
til frokosten
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STANDERHEJSNING
SØNDAG DEN 1. MAJ 2016

Bestyrelsen og Eventudvalget byder alle medlemmer
velkommen til en ny dejlig sæson med grus under fødderne.
Vi sætter vimplen i mellemgangen kl.12.00
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 frokostbuffet kl.13.00 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

side

9

ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

2 - april 2016

JUNIORAFDELINGEN
Af Jon Tybirk
Den nye grus sæson står for døren. Her lidt
informationer om, hvad der kommer til at ske i
løbet af sommeren.
Træning. Sommertræningen foregår i perioden tirsdag d. 3. maj til fredag d. 9.september.
Der er træningshold for minier, begyndere,
klubspillere samt turneringshold. Der er altid
træningspause i skolernes sommerferie. På
skolefridage er der ingen træning. Første træningsdag efter ferien er tirsdag d. 9.august.
Sidste træningsdag på grus er fredag d. 9. september. Er du i tvivl om datoerne, så kan du altid finde dem inde under juniorstof/tilmelding på
hjemmesiden - samt også i google kalenderen.
Vigtigt om tilmelding & betaling. Husk, at alle
spillere, som har deltaget på Vintertræningen,
skal have tilmeldt sig og betalt for træningen
inden startdatoen. Hvis man ikke har betalt, så
kan man ikke deltage i træningen. Vi tager dog
nye ind løbende, og det er muligt at prøve 1-2
gange, inden man tilmelder sig og betaler.
Holdturneringen. Vi deltager i holdturneringen med 3 hold. Et U18/ungsenior drenge Arække, et U16 piger A-række og et reduceret
U16/U18 piger fællesrække hold. Spillertrupperne er meldt ud. Har du trænet nogle sæsoner, god spilerfaring og lyst til at spille holdkampe, så spørg din træner om mulighederne.
Vi savner på sigt nogle flere U12 og U10´ere,
som viser interesse og vil forpligtige sig til at
spille holdkampe 5-7 søndage.
Der bliver en ekstra træningssamling for
inviterede hold- & turneringsjuniorer fredag d.
29. april, hvor alle samles til en første opstart
af træningen på grus. Grusbanerne åbner
sandsynligvis før den træning, så der er altså
egne spilmuligheder tidligere på gruset.

holdkamp for øvede U12 + U10 spillere. Relevante spillere inviteres.
Camps. Der bliver som sædvanligt ATK
tennis camps i første (uge 26) og sidste uge
af skolernes sommerferie (uge 31). 3 sjove,
givende og festlige dage med masser af tennis og socialt samvær. 545 kr. for de tre dage,
inkl. frokost, saftevand og frugt. Tilmelding &
betaling sker via betalingslink. Vi proklamerer,
når det er muligt at melde sig til.
ATK Sommer Cup. Vores meget traditionsrige, officielle DTF sommer-turnering, som har
vist fremgang og vækst fra år til år, afvikles i
dagene 4.-8. juli i 2016. Målgruppen er årgangene U16-U14-U12 i kategori 3, dvs. hold- og
turneringsspillere samt øvede spillere. Der er
bonusrunde, flotte præmier og landets billigste
turneringsgebyr på 150 kr.
Klubmesterskaberne afvikles i år i en ny udgave, hvor der inviteres til at kæmpe om at blive
klubbens bedste junior på forskellige niveauer og
årgange. De finder sted på udvalgte weekenddatoer sammen med senior klubmesterskaberne
i august og september nærmere info følger.
Double-arrangement. Vi arbejder på at lave
en senior-junior på tværs double-samling omkring ca. d. 1. august. Det er dog endnu lidt
usikkert pga. et andet stort arrangement, som
ligger placeret der.
Af andre projekter kan nævnes en træningslejr for holdspillere. Indimellem kunne vi godt
bruge lidt ekstra frivillige kræfter, så sig til, hvis
du har lyst til at hjælpe til i juniorafdelingen.
Specielt kunne vi godt være bedre repræsenteret i forhold til de yngste årgange. Der lige et
par stykker som har meldt sig på banen.
Husk også de rige muligheder for at bruge
klubben, anlægget og banerne mere spontant og
på egen hånd. Lav aftaler og spil med kammerater ved siden af træningen. Hæng ud før og efter
træningen. Kom ned og kikke på klubbens bedste
hold spille og deltag i klublivet i øvrigt. Bliv en del
af fællesskabet. Deltag og bidrag til foreningslivet.
Vi ønsker alle juniorer en rigtig god udendørssæson vi ses på banerne!

Øvrige arrangementer
Doubleturnering. Der inviteres til DGI Doubleturnering søndag d. 5.juni kl 10-14. Er for
holdspillere, øvede og let øvede. Tilmelding og
betaling sker til DGI, så hold øje med opslag.
Venskabskamp for de yngste. Søndag d.
19.juni forsøger vi os med en venskabskamps-
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SKUMTENNIS
Lørdag d. 12. marts blev der afholdt
skummesterskaberne i ATK-hallen.
Mange af de yngste spillere stillede op
og fik spillet en masse gode kampe.
De to puljevinderne blev Helena og
André. Skumtennis er for alle, så
næste år opfordrer vi endnu flere til at
deltage, uanset alder og niveau!

KÆRE JUNIORER
Vintertræningen er ved at nå sin ende, og derfor er det nu tid til at tilmelde dig sommerens juniortræning. Klik på følgende link: http://www.atk-tennis.dk/content/træningsommer og se under "Tilmeldingsgebyr". Her vælger du antal træningsgange pr. uge og
betaler online, når du er logget ind. Har du spørgsmål så skriv til junior@atk-tennis.dk.
Tilmeld dig nu, så du er sikret en plads på træningen.
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ZENIT Consult har siden 1997 leveret håndplukkede og
professionelle it-konsulenter til nogle af Danmarks største
virksomheder inden for følgende kompetenceområder:
- Management og projektledelse
- Test, testledelse og strategi
- Forretningsudvikling og analyse
- Arkitektur og applikationsudvikling på centrale og decentrale
systemer
ZENIT Consult er en værdibaseret virksomhed. Vores vision er, at
vi skal være vores kunders foretrukne samarbejdspartner, ved hver
gang at indfri deres forventninger. Vi skal være med til at sætte
standarden for tidens konsulenter og vi vil være et forbillede for
andre selskaber i vores behandling af kunder og konsulenter.
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

ZenIT Consult “Fremtid baseret på resultater”

Vallensbækvej 22 b · 2605 Brøndby
Telefon 4699 1903 · www.zenit.dk
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VETERAN DM
Af Peter Biltoft-Jensen
På veteransiden ser vi frem til endnu en stærk
sæson. Specielt i +50 er ATK godt med og det
var således ATK'ere som vandt guld og sølv
i såvel HS som HD i DM-indendørs. Også de
"unge veteraner" kunne være med det blev
til guld i +35 MD, mens det også blev til sølv i
+ 55 DD. Endvidere var der en række ATK'ere
som kæmpede sig frem til semifinalerne. Alt i
alt gode resultater fra ATK'ere.
På holdsiden spiller +50-holdet igen i år i
den bedste række efter vi genvandt DM sidste
år. Hertil kommer, at vi er blevet yderligere
styrket, da der er et par stykker som er "rykket op" i +50 klassen. Vi spiller vores kampe
i weekenden - og der er slutspil i september. September kan blive en travl måned for
veteranerne, da førstepladsen fra sidste år
sikrede kvalifikation til Europamesterskabet
for klubhold. Dette finder sted i Tyrkiet ultimo
september og flere af os er i "forhandling"
med vores arbejdsgivere om at få fri. Lad os
håbe det lykkes.
side

13

ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

2 - april 2016

J P M Reg ns k a b
v/Jens Peter Münchow
Følgende tilbydes:
• Bogføring, momsregnskab
• Udarbejdelse af regnskab
• Hjælp til selvangivelse
• Økonomisk rådgivning
3031-9032

Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

j.munchow@mail.dk

Genforeningspladsen 37
2400 København NV
kim@nedergaards-haveservice.dk
www.nedergaards-haveservice.dk

Træfældning · Stubfræsning · Beskæring · Hegn
Brolægning · Alment havearbejde · Havedam/vandfald
Snerydning/saltning · Ejendomsservice
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Veteran B
Tak for en rigtig flot sæson.
I 2015 har Veteran B spillet forrygende godt. Og det har resulteret i at vi fik 1. pladsen
suverænt langt foran dem alle også HIK og KB. Vi spillede i al slags vejr lige fra storm og
regn til det dejligste solskin. Vore resultater blev i gennemsnit 5-2. Kun 2 kampe blev 6-1
og 4-3. Alle kampe vandt vi. Og det er første gang for holdet i mange mange år. Vi skulle
med kort varsel pludselig spille 7 kampe pr. holdkamp og flere af os spillede 2 kampe
hver gang. Og desuden fik vi dobbelt så mange holdkampe end de sidste mange år, faktisk 8 i alt.
Vi håber på at få lige så gode kampe i 2016.

SENIORIDR ÆT TEN
Af Henning Poulsen
Det er rart endnu en gang at kunne byde Senioridrætten velkommen til en ny sæson
- 2016 - på forhåbentlig dejlige røde grusbaner, som fra denne sæson er under administration af ATK. Håber at alt omkring banerne bliver en succes.
Vi åbner sæsonen tirsdag den 3. maj kl. 10.00 på bane 1 – 4 og på Petanquebanen er
vi selvfølgelig også parat til den nye sæson.
Sports Cafeen er klar til at byde velkommen efter 2 timers spil til hyggeligt samvær.
Vi har fået nogle flere medlemmer til senioridrætten, så på nuværende tidspunkt er vi
41 medlemmer.
Det betyder, at der godt kan blive lidt pres på banerne, men ved fælles hjælp tror jeg
nok det skal lykkes, at få alle i gang med ketsjeren.
Endnu en gang velkommen til sæson 2016.
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DA I
Siden oktober sidste år, er der blevet spillet
DAI-turnering på livet løs i hallen i Ryparken.
Drabelige kampe er weekend efter weekend, blevet afviklet på den hurtige bane med
de tusinde streger, i de sidste 7 lange måneder.
Flere spillere kunne fortjent løfte trofæer
(gyldne boldrør) højt over hovedet efter finalerne i efterårets Individuelle turnering.
Fighter-pokalen tildeles uden tvivl 3. holdskaptajnen Simon Rex, som kynisk og nådesløs

Af Nikolas Vedel Petersen

vandt alle tre A-rækker - HSA, HDA samt
MixA.
Siden Januar og frem til nu, er holdturneringen blevet afviklet. I skrivende stund mangler
stort set kun finalerne, som spilles medio april.
Herefter fortsætter DAI-touren udendørs,
hvor den traditionsrige Pinseturnering afvikles
over tre fulde dage på Genforeningspladsen.
Tilmeldingsformular lægges inden længe
på nettet, så hold øje med ATK’s hjemmeside
samt DAI Tennis.

Oversigt over DAI turneringer i udendørssæsonen 2016
Turnering

Dato

Sted

Pinseturnering

14., 15., 16. maj

Genforeningspladsen

Holdturnering

30., 31. juli

Genforeningspladsen

Landsdækkende

3., 4. september

Kløvermarkens Tennisklub

Derudover deltager DAI i CSIT’s Tennismesterskaber i Pueblo – Mexico i efteråret i perioden 13. til
19. november. Det er endnu usikkert, hvor mange hold DAI stiller med til denne turnering.

DAI-Ryparken - banen m. de 1000 streger
side

17

ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

2 - april 2016

F Å D I N E P E N G E T I L B AG E
Adgangssystemet til banerne bliver afskaffet i den nye sæson. Hvis du har hentet en brik i
Grøndalscentret og betalt 200 kr. for den, kan du få pengene tilbage ved at henvende dig
i Centret med kvitteringen.
Har man kun betalt 50 kr, kan man ikke få pengene tilbage.

Tennis for
Voksne
SøndagsTræning igen
i år samt, nyt!, Træningsuge (træning eftermiddag og aften, hver
hverdag)
Se annoncering på
atk-tennis.dk, herunder
hvordan du tilmelder
dig.

IT-Kommunikationsudvalget
Af Bruno Hasselberg
Vi har i løbet af vinteren arbejdet på at gøre vores
hjemmeside mere brugervenlig, overskuelig og up to
date.
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I har kommentarer til hjemmesiden.
Vi har også brugt meget tid på at få rettet forkerte
mailadresser og telefonnumre.
Husk nu at give klubben besked hvis i flytter eller
har andre ændringer.

DEN GLADE BEHANDLER
tilbyder Massage og Zoneterapi
10 års erfaring: Uddannet i sports massage, fysiurgisk massage, zoneterapi herunder
muskulær zoneterapi arbejder fast 2 dage ugentlig som massør hos en kiropraktor
(hvor der er mange knogle og muskel problemer grundet sportsudøvelse)

30 minutter 300 kr
60 minutter 450 kr
90 minutter 600 kr

Introduktionstilbud 10% rabat til
ATK medlemmer i hele maj måned
Ring og få en aftale 28 12 21 69

Den glade behandler v/Heidi Frederiksen
CVR: 33233590. - RAB 3612
Borups Alle 249 A, 2tv (kun 5 minutter fra tennis bannerne)
2400 København NV
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ATK og
ATK-hallen

Forkert telefonnummer,
forkert mail adresse?
Når sekretariatet undertiden skal i kontakt med medlemmerne, oplever vi ofte,
at medlemmerne har fået nye telefonnumre og mailadresser. Vi opfordrer til at
kontrollere, at telefonnumre og mailadresser står korrekt på medlemslisten.
I kan selv rette telefonnumre og mailadresser, når I er logget ind i systemet.

Af Peter Biltoft-Jensen
Der er ofte lidt forvirring om relationen mellem ATK og ATK-hallen. ATK-hallen er en
selvejende institution, som ejer og driver
ATK-hallen. ATKs bestyrelse udpeger alle
bestyrelsesmedlemmerne i ATK-hallen. Formanden og et flertal af hallens bestyrelse må
ikke være medlem af ATKs bestyrelse. Der
er et vist sammenfald mellem ATK’s og ATKhallens bestyrelse, da Lars Knudsen og Peter
Biltoft-Jensen, er medlemmer begge steder.
Det betyder, at såfremt ATK’s medlemmer har
spørgsmål eller forslag kan disse fremsendes
til ATK bestyrelse, som så bringer dem op i
ATK-hallens bestyrelse.

Deadline for nr. 1 / 2017
er den 6. december
med udgivelse i uge 2
side
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Byder velkommen til en ny sæson!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92

