ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

1 - januar 2018

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
(om vinteren primært mandage)
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@orsted.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
60 40 00 39

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@orsted.dk
99 55 79 23

Breddeudvalg
Theis Thrane
theisthrane@gmail.com
26 74 92 77

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

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Katrine Sundgaard Christensen
katrine_c@hotmail.com
23 46 24 69

Cheftræner
New Tennis v. Jens Seibæk
newtennis@newtennis.dk
40 76 96 94

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@aes.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

Forsidefoto:
Billedet på forsiden er taget
på Juniorenes Trænings-lejr i
Vejen Tennisklub i maj 2017
Trænings-lejren er blevet
støttet gennem den såkaldte
"ATK/Yalol-fond"

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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INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent			
Protokol og beretninger			
Regnskab			
Budget			
Indkomne forslag
- Vedtægtsændring			
6. Valg		
a. Formand
Peter Biltoft Jensen		
b. Sekretær
Ole Juhl
Ønsker ikke genvalg
c. Bestyrelsessuppleant
Karin Munk Petersen		
d. Revisor
Henning Poulsen		
e. Revisorsuppleant
Allan Petersen		
f. Eliterepræsentant
Katrine Sundgaard		
g. Juniorreræsentant
Jon Tybirk		
h. Bredderepræsentant
Lene Petri		
7. Eventuelt			

(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest den 29. januar 2018 kl. 18.00 på adressen
Genforeningspladsen 54, 2400 København NV.
Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være ATKs kontor i hænde senest den
29. januar 2018 kl. 18.00 på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
De følgende sider indeholder skriftlige beretninger, som på generalforsamlingen eventuelt vil blive
fulgt op med supplerende bemærkninger.
OBS: Oplysninger om medlemskab for sæson 2018 findes på side 23
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2017
BESTYRELSENS
BERETNING
Af formand Peter Biltoft-Jensen

2017 gav Genforeningspladsen et helt nyt udseende – og arbejdet med at omforme pladsen
står nu færdig.
Det nye udseende betyder på den ene side
at tennisanlægget er ”delt” i 2. Men på den
anden side er bane 5-8 blevet mere ”intime”.
Smag og behag.
I ATK er vi nu godt indarbejdet med selv
at stå for driften af banerne. 2017 blev faktisk det år i mands minde, hvor banerne
var åbne i længst tid. Vi havde sæsonstart
omkring 10 april – og de sidste spillere var
på anlægget knap 7 måneder senere da
vores ”banemand” Claus lukkede ned den
8 november. Vi har aftalt med Claus, at han
igen i 2018 åbner så tidligt som vejret tillader. De nyanlagte baner 5-8 har nu ”sat sig”
og vores baner er blandt de bedste i landet.
Vi skal stadig have fokus på bane 9 & 10. Vi
får derfor lagt automatisk vanding på disse
baner inden sæsonstart. Så skulle vi gerne
få samme høje kvalitet her.
Sidst på sæsonen indledte vi drøftelser med
Kommunen omkring brug af Padel-banerne.
Her fik vi et meget positivt respons, som i
første omgang giver os mulighed for tilbyde
vores juniorer træning på padel-banerne. Vi vil
også forsøge os med en ”padel-dag”, hvor alle
kan blive introduceret til sporten.
Omkring hallen, så har vi arbejdet med en
udvidelse, som går lidt ind på den fredede Bellahøjmark. Det forslag har Kommunen efter en
”høring” hos alle relevante dog sagt klart ”Nej”
til. Vi arbejder nu videre med Kommunen for

at se på alternativer uden at skulle ind på Bellahøjmarken.
I Tennis-Danmark har der også været forandringer. Der kom en ny direktør i DTF i starten
af 2017 – og KTU fik en ny formand (Joakim
Tørring fra Dragør tennisklub). Der lægges
op til øget samarbejde mellem SLTU og KTU
– senest illustreret ved det fælles indendørs
mesterskab og øget samarbejde omkring
holdturneringer mv. Fra ATK’s side lægger vi
vægt på at der er gode tennis-tilbud til alle
medlemmerne. Det betyder også, at der tages
hensyn til klubbernes ønsker som blandede
hold i serierne, seriekampe i ugedage mv.
Det vigtigste i en tennisklub er naturligvis tennis. På banerne var 2017 præget af det høje
aktivitetsniveau vi har i klubben. Det er det som
gør ATK spændende at være i – og spille tennis
i. Det skal vi naturligvis værne om og blive ved
med at investere i. Det være sig uanset om vi
skal løfte motionist, bredde, senior, junior eller
elite området. På elitesiden er ATK blandt de
bedste klubber i Danmark med hold i rækkerne
fra elite og ned til 2 division. Det gælder både
indendørs og udendørs – og for damer og herrer. At banerne er tegnet fuldt ud i sæsonen er
vidnesbyrd om at motionister og seriespillere
også er meget aktive. Hertil kommer det store
antal ATK’ere som deltager i DAI turneringer,
KTU turneringerne mv. Der kan læses om de
mange flotte resultater andet steds i bladet.
På juniorsiden holder vi fortsat et godt aktivitetsniveau, men det kan være svært at holde
fast i juniorerne helt ind i seniortiden. Det er udside
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fordring vi deler med andre klubber og sportsgrene. Her skal vi måske investere lidt mere.
Det er vigtigt for en klub – og for ATK – at der er
spillere som er vokset op i klubben. Hertil kommer, at vores ”egne” juniorer har også i mange
år været en fast del af vores ”træner-team”.
Alle aktiviteterne i ATK kræver at der er
mange frivillige som stiller op – det er der heldigvis. Det være sig holdkaptajner, turneringsledere, Hyg-Ind, trænere som tager en ekstra
tjans, festudvalget, de frivillige i sekretariatet
osv. Bestyrelen vil gerne sige tak for den store
indsats som er ydet i 2017. På generalforsamlingen vil vi uddele prisen som årets ATK’er.
Hvem det er afsløres dog først på generalforsamlingen. Vi kan dog afsløre at det ikke bliver
Ole Juhl, som i 2018 takker af i bestyrelsen.
Det kan undre – og dog. Ole har været aktiv i
ledelsen af ATK i mere end 50 år – faktisk fra før
ungdomsoprøret. På den måde er Ole ikke bare
Årets ATK’er – Han er ”Århundredes ATK’er”.
Det vil vi også markere på generalforsamlingen.

Økonomisk kommer vi ud af 2017 med et
pænt overskud. Med egen drift af banerne,
fortsat højt aktivitetsniveau og vores ambition
om bedre indendørsfaciliteter, har økonomien
et fornuftigt niveau. Bestyrelsen lægger op til
uændret kontingent.
Det har været et spændende 2017 og vi ser
frem til tennisåret 2018.
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Eliteudvalget
Af eliteudvalgsformand Katrine Sundgaard Christensen

2017 har på mange måder været et udfordrende år for eliten i ATK. Særligt har herresiden oplevet skarpe modstandere, og
samtidig med en faldende stabilitet og tabet
af et par spillere er slutresultatet at alle hold
har oplevet at rykke en række ned både indendørs og udendørs.
I den nuværende indendørssæson kæmper
holdene endnu en gang for overlevelse, da

ATK grundet afbud fik chancen for at “annullere” nedrykningen fra året før. Dog er det
grundet de nye ændringer fra DTF (reduktion
af 12 hold til 6 hold i elitedivisionen) allerede
sikkert, at alle holdene på ny må rykke en
række ned.
Anderledes har det været på damesiden,
hvor 1. damer endte i top 6 i starten af året
i elitedivisionen. Det er mere end godkendt,
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da gennemsnitsalderen på ATK’s hold er væsentlig højere end så mange af de andre. Det
flotte resultat åbnede op for at 2. og 3. damer
også rykkede op, hvorfor ATK er repræsenteret i de 3. højeste rækker hos damerne.
Udendørs var det samme historie med 3x
oprykning.
I øjeblikket kæmper 1. damer for at forblive
blandt top 6, således at ATK også næste
sæson er repræsenteret i elitedivisionen. Dog
kæmper de 2 andre hold en hård kamp om
forblive i henholdsvis 1. og 2. divisionen, da
der også her har været lidt svingende stabilitet hos spillerne.
For at skabe lidt nyt liv i truppen har vi
udvidet trænerteamet til nu også at inkludere
Bartosz Terzcynski, som også spiller på 1.
holdet, udover Jens Seibæk.
I december 2017 afholdte ATK også sin

Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

første senior turnering i mange år. Dette var i
den højeste kategori før GPS-serien, hvorfor
flere af Danmarks allerbedste damespillere
deltog. Der var deltagelse af hele 4 ATK-damer (1.holdet) - med bedste resultat værende
en semifinale.
Dette var et led i at øge turneringsdeltagelsen for vores bedste senior damer, da
1.holdets young gun Katerina Norup allerede
deltager i adskillige turneringer rundt om i
Danmark. Faktisk er ATK’s 1. damer alle at
finde i top 60 i Danmark i skrivende stund.
Endelig bør nævnes vores elite-veteran
hold. Holdet kom efter en tæt kvalifikationsturnering i slutspillet med de bedste
fra Sjælland, Jylland og Fyn. Holdet fandt
storspillet frem og genvandt DM efter en
6-2 sejr over Helsingør. Stort tillykke til de
”gamle”.

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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BILLEDER FRA 2017
KLUBMESTERSKABER OG
DOUBLETURNERINGER
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Turnering
Af Marianne Ritschel og Lene Petri
Turneringsudvalget har i 2017 inviteret til ialt 7
turneringer, som er:

• Indendørs klubturnering: 18 spillere fordelt
på 3 rækker spillede 10 kampe fordelt på 3
spilledage
• Handicap turnering: blev aflyst pga. kun 6
tilmeldte
• Double turnering: 30 Spillere fordelt på 5
rækker spillede 15 kampe
• Juleturnering: 18 spillere fordelt på 2 puljer
spillede 16 kampe

• Indendørs klubturnering
• ATK-liga runde 1
• Handicap turnering
• ATK-liga runde 2
• Double turnering
• Udendørs klubturnering
• Juleturnering med efterfølgende julefrokost
(i samarbejde med event udvalget)

Udover at afvikle turneringer bruger turneringsudvalget tid på at diskutere, hvordan vi
kan forbedringe turneringerne. I år har fokus
været på udendørs klubturnering, og her har
turneringsudvalget lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne, og input herfra
er brugt udvalgets evaluering og udkast til
næste års turnering.
Turneringsudvalget er også ansvarlig for
vedligeholdelse af ATKs interne rangliste og
udfordringskampe. I år har fokus været på at
opdatere ranglisten hyppigere end hidtil.
Turneringsudvalget har startet et samarbejde med kommunikationsudvalget for at
undersøge, om reglerne for booking af kampe
bliver overholdt i ATK-liga (nr. 9991), udfordringskampe (nr. 9990) samt kampe i klubturnering, som afvikles i hverdage (nr. 9970).
Resultat foreligger ikke endnu.

De store turneringer er ATK-ligaen og udendørs klubturnering. De bliver afviklet over en
længere periode, og alle kampe spilles bedst
af 3 sæt.
• ATK-liga runde 1: 47 mænd og 8 kvinder fordelt på 5 puljer spillede 46 kampe
•A
 TK-liga runde 2: 49 mænd og 6 kvinder fordelt på 4 puljer spillede 52 kampe
•U
 dendørs klubturnering: 87 spillere fordelt
på 13 rækker spillede 118 kampe
De mindre turneringer er indendørs klubturnering, handicap-, double-og juleturnering.
De bliver afviklet på én enkelt dag, og for at
kunne nå det hele bliver kampene spillet på
tid.

Deadline for nr. 2 / 2018 er den
13. marts med udgivelse i uge 15
side
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sudvalget
Indendørs Klubturnering

DOUBLETURNERING

Der blev i år afvikles indendørs mesterskaber i
Damedouble A (11. februar), Mixdouble A (18.
og Herredouble B (18. februar), og klubmestre
blev:
Damedouble A:
Tina Rogers/Camilla Lindgren
Mixdouble A:
Tina Rogers/Nikolas Vedel
Herredouble B:
Mikkel Stilling/Martin Pedersen

Den årlige doubleturnering fandt sted lørdag den
1. juli 2017. Resultaterne for de enkelte rækker:
Damedouble:
Birthe Henriksen / Annemarie Dencker
Herredouble A:
Mikkel Stilling / Martin Pedersen
Mixdouble A:
Katrine Sundgaard Christensen/Lars Bjerring Husby
Herredouble B/Motion:
John Roy Vesterholm / Charles Lundquist
Mixdouble B/Motion:
Cathrine la Cour / Mogens Normann

ATK Liga
Blev afviklet i to runder 15. maj-30. juni og 1.
juli-15. august. Deltagerne blev inddelt i divisioner, hvor alle kunne spille mod alle.

Der var 2 puljer i juleturneringen, og vindere blev
Pulje 1:
Rikke Holm/Anders Dorph
Pulje 2:
Dennis Lind/Charles Lindquist

Klubmesterskaber 2016 blev afviklet i perioden 13. august-10. september 2017. Klubmestre blev:
Herresingle A

Stefan Risager

Damesingle A

Katerina Norup Hansen

Damedouble A

Julie Sofie Bjørn Olsen / Christina Bonnesen

Mixdouble A

Katrine Sundgaard Christensen / Stefan

Herresingle B

Ronni Nielsen

Damesingle B

Birthe Henriksen

Herredouble B

Martin Pedersen / Mikkel Stilling

Damedouble B

Eva Vesterdal / Rikke Holm

Mixdouble B

Birthe Henriksen / Martin Pedersen

Herresingle C

Jens Bastrup

Herredouble C

Theis Thrane / Jan Thomasen

Veteran Single

Peter Biltoft-Jensen

Veteran Double

Ivan Kristensen / Peter Biltoft-Jensen

Junior drenge

Kshitij Aggarwal
side
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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 tennisbanerne)
2400 København NV
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Af Dennis Lind

BREDDEUDVALGET
Breddeudvalget – turnering for seniorer.
Bredde-udvalget står for at organisere seniorholdene, som er under Københavns Tennis
Union. ATK har 5 breddehold, i KTU-serierne
1-4 – samt et veteranhold (kvinder over 40 og
mænd over 45). Der er ca. 12 spillere tilknyttet
et hold.
Holdene dyster sommersæsonen igennem
med andre af byens tennisklubber. Hvert hold
spiller mellem 6 og 8 kampe.
Sommeren over arrangeres træning for spillerene tilknyttet holdene. I vintermånederne
arrangeres ligeledes træning for spillere i sommersæsonen, dog ikke så hyppigt som om
sommeren.

Årets indspilningsturnering blev afholdt i starten af maj 2017. Der deltog omkring 80 spillere. Efter turneringen blev ranglisten justeret,
og i samarbejde med holdkaptajnerne blev
årets holdsammensætning udfærdiget.
I år havde vi 5 breddehold og et veteranhold
i Københavnsserien. Det var et hold mere end
sædvanligt, men formentlig vender vi tilbage til
normalen i 2018.
Sommeren over har ca. 25 holdspillere
deltaget i søndagstræningen. Vintertræningen
er i gang – den er mindre af omfang, de deltagende spillere har 7 træningsgange hen over
vinteren. Der er aktuelt 21 spillere.
Læs mere om mulighederne for at blive udtaget til ATKs breddehold andetsteds.
Sæsonen blev præget af det noget ustadige
vejr, som krævede nytænkning på banerne…

side
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Juniorudvalgets beretning
Af Jon Tybirk
2017 har været et begivenhedsrigt år. ”Det er
bare træning, træning og atter træning” udtalte
en ganske ung Mats Wilander i sin tid til dansk
TV. Men i ATK forsøger vi os med mere end
bare træning. Vi forsøger at skabe et klubmiljø
med nogle sjove og udfordrende aktiviteter:
En fantastisk Vejen-træningslejr, holdkampe
ude og inde, skum klubmesterskaber inde
og junior klubmesterskaber ude, individuelle
turneringer, rekordstor deltagelse i vores store,
traditionsrige DTF Sommerturnering, et par
legendariske tenniscamps og senest en succesfuld julehyggeafslutning.
Sportsligt har spillere som Katerina Norup
Hansen(U16), Leo Kærn Bruzelius(U18) og
Kshitij Aggarwal (U14) gjort sig bemærkede
med flere turneringssejre og en række gode,
individuelle resultater. Katerina har tilmed bidt
sig fast på 1. dameholdet, og Leo har spillet flere kampe på 3. herre. Så der kommer
forsat nogle spillere videre fra egne rækker,

selvom det er blevet en noget vanskeligere
proces. Det kunne jeg skrive en længere historie om.
Holdturneringen. I sommeren 2017 deltog
vi i juniorernes holdturnering med et ”U25
drenge A-hold ” og et ”U14 M/K B-hold”. Det
er af stor betydning, at vi forsøger at bygge
interessen for holdtennis op. Det er blevet vanskeligere end tidligere af mange grunde. Vi har
lært, at hvis det skal lykkes, så skal man satse
på den brede indgang, det sociale og store
hold. Det giver bedre odds.
U25 drenge-A havde en god sæson med
nogle gode og sjove holdmatcher, selvom det
samlet set kun blev til en placering som nr.
6. Modstanderne var generelt en tand bedre,
men det slog ikke holdet. Leo Kærn Bruzelius,
Alexander Despotovic, Magnus Wennerberg
Larsen, Jonas Schmidt, Sebastian Boye
Svendsen og Kshitij Aggarwal var med på
holdet.
side
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En speciel tak skal lyde til Dorte og Alexander for deres gode og stabile arbejde som
holdkaptajner for holdene. En stor tak skal
også lyde til vores trænere, som gør et fantastisk stort stykke arbejde i det daglige med
stort engagement. Mathilde, Magnus, Sebastian, Alexander, Nikolas, Emma, Liv, Frederik
og Jens. Uden frivillige ledere og trænerne går
det ikke.

U14 B M/K havde en virkelig god sæson,
hvor de fleste for første gang prøvede at spille
holdkampe. Der blev kæmpet, givet og taget.
Spillet singler og doubler. Socialt samvær og
team-spirit. Holdet havde masser af gode og
spændende kampe, og det endte faktisk med
en meget flot 2. plads. Kshitij Aggarwal, Eigil
Skotte Højlo, Mikko Hemmingsen Bach Hansen,
Eik Sylvester Bechgaard, Rasmus Frandsen,
Max Amelung Giese, Nikoline Rank Søderberg,
Alexander de Ferranti, Ida Bruun Thorsen, Per
Emil Bjelke Laursen og Niels Hartung Thorsager
var alle med i en eller flere kampe. Indendørs
spiller et U15 M/K hold med i TennisØst Teenage-holdturneringen. De har indtil videre været i
Ølstykke og i KB med gode kampe og læringsrigt udbytte til følge. Holdet er en videreførelse
af grundstammen af spillere fra U14 M/K holdet.
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Holdkampene hos
juniorerne er et hit
Vi har det sidste års tid fået nogle meget
spilleglade juniorspillere. Det er ikke kun træningen der hitter, men de er også vilde med
at være ude og spille holdkampe mod andre
klubber og møde nye tenniskammerater. Indendørs har vi et U15 m/k teenagehold.

Det er en fornøjelse at opleve de unges energi
på banen. Det er tilmeld sjovt at følge dem i
kampe, da de har deres helt egen spillestil.
De er ikke er fastlåste i bestemte spilmønstre,
men bringer i stedet en impulsiv energi med
sig fra træningen. Holdkammeraterne er desuden gode til at heppe på hinanden og til at
spille sammen i doubler. Det er en skøn ATK
ånd.

Holdet består af følgende ATK spillere:
1. KshKshitij Aggarwal
2. Mikko Bach Hansen
3. Eigil Skotte Højlo
4. Eik Sylvester Bechgaard
5. Rasmus Frandsen
6. Per Emil Bjelke Laursen
7. Nicoline Rank Søderberg
8. Alexander De Ferrati

(På billedet ses længst mod venstre Mikko og
Kshitji fra ATK. De står sammen med de nye
tennisvenner fra fra Køge/Ringsted, som de
mødte i holdkampen d. 2. december. På holdet spillede Nikoline og Alexander også med)
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ATK-hallen
Af Henrik Ravnild
I november måned oplevede vi den største udnyttelse af hallen nogen sinde. Tak til alle vore
faste og timeløse brugere.
Som alle ved, har vi gennem længere tid
arbejdet med et udvidelsesprojekt, således at
der skulle komme en hal 3. Forudsætningen
for hallens opførelse var imidlertid, at der
skulle bygges ind over skellet mod Bellahøjmarken. Vi har derfor fået lave fine tegninger
og skitser, og sendt en elektronisk ansøgning
til Københavns Kommune om muligheden for
at få tilladelse til et sådant byggeri.
Vi er ikke så naive, at vi tror det ordnes på
kort tid, men åbenbart mere naive end som
så – i hvert fald mig som formand! bare det
at få sendt en digital ansøgning var et problem, men med god hjælp fra forvaltningens
personale kom jeg godt i gang, og fik efter
nogen tid et pænt afslag. For at kommunen
overhovedet vil begynde at overveje at spørge
fredningsnævnet om en mulig dispensation
skal politikerne tage stilling til, om de synes, at

der skal laves en ny lokalplan, som muliggør
byggeriet, og det mente forvaltningen slet ikke
var realistisk.
Det blev altså en ommer, og derfor har vi
nu spurgt ind til muligheden for at lægge en
ny hal på området op mod Bellahøjvej, inden
gennem spunsen og ind på Bellahøj Svømmestadions grønne arealer, som alligevel ikke
benyttes. Vi giver ikke op frivilligt!
Alle brugere har konstateret, at der på visse
tidspunkter kommer lidt vand ned på primært
bane 2. Vi har nu haft en entreprenør på taget
med lift!!! Det er sgu dyrt bare at få en besigtigelse, men ny ved vi lidt mere, og skal nok
sørge for, at skaderne bliver repareret. Hvis der
kommer vand inden det er sket, har vi anskaffet en vandstøvsuger, som står lige ved siden
af indgangsdøren på bane 1.
Vi har jo også fået sat en hjertestarter op.
Lad mit nytårsønske være, at vi hverken skal
bruge vandstøvsuger eller hjertestarter!

Redaktionen og ATKs
bestyrelse ønsker
alle et godt nytår!
side
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Hyg ind 2017
Af Theis Thrane
Igen i år var hyg ind et tilløbsstykke for nye let
øvede eller slet ikke øvede motionister. I snit
var der mere end 20 til hyg ind hver onsdag
fra maj - september. Stemningen og spillet var
godt og som altid blev spillerne fordelt efter
styrke så den enkelte både blev udfordret,
men samtidig også balanceret efter at styrkeforholdene ikke blev for ulige. Hyg ind opleves
igen som en katalysator for nye medlemmer
ind til de mange øvrige tilbud som motionstræning, ATK Liga, turneringer o.l.
Vi oplevede at mange nye medlemmer blev
glade for at vi som hjælper ved hyg ind og
bredden kunne oplyse om de mange andre
gode ting i ATK.

side

Kort om hyg ind: Hyg ind er en mulighed for
nye og letøvede medlemmer som søger nye
at spille med og gerne vil lære at spille. Der
spilles på bane 5-8 hver onsdag fra kl. 18.30 til
21.30 fra maj-august og fra 17.30 i september
måned. Der afsluttes ultimo september med
en mindre turnering og middag.
Motionstræning var igen i år et tilbud både
udendørs og indendørs ved bla Jens Sejbæk.
Kontakt endelig hvis du som medlem har
ønsker eller idéer til tiltag som vi kan undersøge nærmere med klubben om at iværksætte.
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Eventudvalget
Af eventudvalgsformand Madicken Baltzer Andersen

Kære ATK’ere.
Her er et par få ord om event-året, der er gået
i klubben.
Det gode sommervejr i 2017 måtte vi kigge
langt efter, så der var desværre ikke mange,
lune aftener med kolde øl og varme pølser i
Sportscaféen. Meeen, Grill Meister Lars fik alligevel tændt op i grillen en del gange, og godt
var det.
Traditionen tro var årets klubfest i september et brag af en aften. Her spillede et live
band næsten taget af klubhuset, og både gin
og tonic forhindrede festgæsterne fra at tørste
til døde i baren.

Også aftenen for klubbens frivillige med
lanciers ledet af Simon Rex, Standerhejsning,
samt hyggelig og smagfuld julefrokost står
også klart i event-året, der gik, som gode
dage/aftener i godt selskab.
2017 var desværre også mit fjerde og sidste
år som ankerkvinde for Eventudvalget. Nye
kræfter og idéer vil gøre godt, og forhåbentlig
højne engagementet ift. deltagelse i sociale
klubarrangementer.
Så har du mod på klubbens sjoveste og festligste tjans – tøv endelig ikke med at byde ind.
Vi ses på gruset til rekordvarm dansk sommer.
side
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DAI 2017
DAI-deltagere i Riga

Af Lene Petri

I lighed med så mange andre år, lignede DAI
året 2017 de tidligere år. Det skal man ikke
kimse af, både fordi ”kendt” kan være godt
og trygt, og fordi det kan være et tegn på, at
tingene fungerer godt, som de er. Det synes vi
i Tennisudvalget, at de gør
Der var dog et par ændringer af en vis betydning. Tennisklubben Ryvang meldte sig ind
i DAI i slutningen af 2016 og Herlev Tennisklub
blev medlem i starten af 2017. Især Ryvang er
meget talstærkt repræsenteret i de indendørs
turneringer. Herudover blev Charlotte Bak
fuldgyldigt medlem af tennisudvalget. Hun er
en super ressource at have med, så det er helt
perfekt.
I lighed med tidligere år, lagde vi ud med
holdturnering i Ryparkhallen. Herefter fulgte
Pinseturnering på Genforeningspladsen, udendørs holdturnering på Genforeningspladsen,
Landsstævne i Kløvermarken og indendørs
individuelt i Ryparkhallen.
Alle turneringer blev velgennemført. Eneste
lille hage, var, at vi havde en del udeblivelser i
indendørsturneringerne, fordi vores nye ven-

ner lige skulle lære, at tilmelding er bindende,
ligesom man naturligvis har pligt til at møde
op til de programsatte kampe, medmindre
man melder afbud af bydende årsager. Det
bliver bedre i 2018, når alle kender spillereglerne.
Årets tur til gik til World Sport Games i
Riga. Det var i vanlig DAI stil en fantastisk tur.
Rigtig godt selskab og virkelig fin by. Tennis
hang en lille smule, fordi arrangørerne ikke
rigtig havde været opmærksomme, at man
også skal bruge baner, når man arrangerer en
turnering!!. Men det gik. De fik skaffet nogle
indendørsbaner, som seniorerne spillede på
frem til finaledagen, og nogle andre som veteranerne spillede på de to første dage. Herefter, da vejret blev fantastisk, fik de skaffet
nogle udendørs baner, som ikke var så gode,
men de var udendørs og i solskin. For DAIs
vedkommende blev til bronze til 1. holdet i
seniorrækken og til sølv og bronze i veteranrækken, der som bekendt, for første gang,
var en holdturnering.
Hvis alt går vel går turen i 2018 til Cesena-

side
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Tennisanlægget i centrum af Riga

DAI-mestrene fejre deres nyvundne boldrør
med den klassiske Flæskestegs-sandwich

tico i Italien. Det er kun tennis, da World Sport
Games kun afholdes hvert andet år. Vi håber
at stille med et eller flere seniorhold og et eller
flere veteranhold.
Det kunne måske være relevant at opfriske
hvad udtagelseskriterierne i store træk er, for
ture i DAI-regi er.
- Man skal have deltaget i DAI-turneringer
i det foregående år. Som noget nyt skeler vi
også til deltagelse i indendørsturneringerne.
- Man skal kunne spille tennis på et niveau,
så man ikke falder helt igennem.

- Man skal kunne begå sig både på- og
udenfor banen, så vi sikrer, at vi har så homogen en trup som muligt.
Nedenfor den foreløbige plan for 2018.
Der står fortsat oplysninger om tennisarrangementerne på ATKs hjemmeside:
www.atk-tennis.dk samt på DAIs hjemmeside:
www.dai-hovedstaden.dk/tennis.
DAI har også en gruppe på Facebook, hvor
man også man kan holde sig orienteret. Man
finder den nemt ved at søge på DAI Tennis
Godt nytår. På vegne af DAI Tennisudvalg.

Indendørs holdturnering
Pinseturnering 2018
Udendørs holdturnering
Landsstævne 2018
Indendørs individuel turnering
CSIT- Mesterskaber for hold for
seniorer og veteraner

21. januar-15. april
19.-21. maj
28.-29. juli
8.-9. september
22. september-16. december
25. juni-1. juli
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It-kommunikationsudvalget

Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Af Bruno Hasselberg

Jeg ønsker alle i Seniorafsnittet et Rigtigt Godt Nytår med håbet om, at vi får
bedre vejr i sæson 2018.
Senioridrætten har på nuværende
tidspunkt 42 tilmeldte deltagere.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev
lidt flere til Petanque, så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med
vil det være fint. Kom på banerne ved
sæsonstart i maj måned.
ATK vil prøve at få ændret vores time
i Bellahøjhallerne – et bedre samarbejde med administrationen i Grøndalscentret er ved at blive etableret.
Vi starter på banerne tirsdag den 1.
maj 2018 kl. 10.00 og efter 2 timers spil
mødes vi i Sportscafeen hos Pia og
Lars til hyggeligt samvær.

Vi har i 2017 udsendt 11 nyhedsbreve
og 2 stk. ATK NYT.
Vi har fået lidt kritik af vores håndtering af hjemmesiden.
Der er nogle der har givet til kende
at vi ikke opdaterer hjemmesiden nok.
Det vil vi naturligvis forsøge at blive
bedre til i 2017.
Vi har fået tilgang af Gregers Pedersen (edb ekspert) i udvalget, som
bl.a. vil lave statistik over hvordan
man booker baner og ranglister m.m.
Udvalget består nu af: Marianne
Ritschel, Susanne Manniche, Henning
Poulsen, Lars Husby, Nikolas Vedel,
Gregers Pedersen og Bruno Hasselberg.

På Gensyn.
Tak for året 2017.

SEKRETARIATET ERINDRER OM:
Husk at give ATK besked, hvis du får ny email-adresse samt hvis du skifter adresse,
så du ikke risikerer at miste dit medlemskab,
fordi din opkrævning ikke når frem. Postvæsnet er jo ikke hvad det har været.
Husk at betale kontingent til tiden. Opkrævning vil blive udsendt i sidste halvdel
af februar med betalingsfrist 1. marts 2018.
Kort efter betalingsfristens udløb begynder
vi at slette medlemmer, for at finde ud af,
hvor mange nye medlemmer, der er plads til.
Ingen betaling betragtes som en udmeldelse
af klubben.

Ved brug af netbank: Husk at bruge det
rigtige kontonummer! Der er stor forskel
på, om pengene skal betales til ATK eller til
ATK-hallen.

Kontortid:
ATKs kontor har åbningstid tirsdage kl.
19-20. (Om vinteren dog primært om mandagen).
Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan
du fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer eller sende en mail til atk@atktennis.dk.
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HVORDAN ÆNDRER
JEG MIT MEDLEMSKAB?
Af Charlotte Bak, sekretariatet
Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem
er, at man har betalt sit kontingent rettidigt
- med det opkrævede beløb.(Betalingsfrist
1. marts) .
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal fuldtidsmedlemskaber i ATK.
Medlemmer overføres efter anciennitet.
Fremsendelse af alle ønsker om ændring
af medlemskab skal ske senest 1. marts
2018.
Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab, har du 3 muligheder:
1. Du bruger formularen på hjemmesiden
2.Du sender klubben en e-mail.
3. Du skriver et brev til klubben.

Lige meget, hvilken metode du vælger,
skal du oplyse navn, medlemsnummer og
hvilket slags medlemskab du ønsker.
Medlemmer, der ønsker et medlemskab,
der koster mindre end det, de har, må
gerne ændre deres indbetalingskort og
sende det nye beløb.

Medlemmer der bliver fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, vil vi sende
dig en opkrævning på det resterende kontingent omkring 1. april. Hvis du ikke har
fået besked inden d. 15. april, er du ikke
blevet fuldtidsmedlem i år.

Hvordan betaler man til ATK og ATK-hallen?
ATK Hallen: Her betales: Vinterkontingent og
baneleje.

Der er stor forskel på, om du betaler til ATK
eller til ATK-hallen. Pengene ender 2 forskellige steder!

2.
Man kan betale det udsendte FI-kort.

1.
I begge tilfælde kan man betale online ved
at gå ind på ATKshjemmeside: www.atktennis.dk
Klik på banebooking i øverste venstre
hjørne. Vælg ATK eller ATK-hallen. Log ind
med medlemsnummer og pinkode. Derefter
fremgår det af skærmbilledet, hvordan der
betales.

3.
Man kan overføre penge til
ATK: 5331 0415586 (Husk at
meddele navn og medlemsnummer).
ATK-hallen: 5331 0240816 (Husk at
meddele navn og medlemsnummer).

Hvad skal betales til hvem?

Hvis du er tilmeldt en betalingsservice ordning, hvor beløbet automatisk trækkes fra
din konto, skal du ikke betale online.
Vær opmærksom på at en betalingsservice
til ATK ikke gælder til ATK-hallen, og omvendt.

ATK. (Sommerbilledet). Her betales: Almindeligt ATK kontingent, Alle indmeldelsesgebyrer. Alle træningsgebyrer, både sommer
og vinter træning.
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Ønsker alle et godt nytår!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

