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BESTYRELSE

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

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

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

Sekretær 
Anders Dorph 
andersdorph@hotmail.com 
51 96 36 38

Bredderepræsentant
Lene Petri
lpe@atp.dk
51 34 85 20

Suppleant 
Karin Munk Petersen 
karinmunkpetersen@hotmail.com 
28 56 12 02

UDVALGSFORMÆND

Turneringsudvalg 
Anders Dorph 
andersdorph@hotmail.com 
51 96 36 38

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

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

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

Juniorudvalg
Nikolaj Gulstorff
ngprivat1999@gmail.com 
61 30 93 22

It-kommunikationsudvalg 
Per Bach 
perbach23@gmail.com 
28 10 95 04

Per Bach, ansvarshavende, Lars Husby, Bruno Hasselberg

Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.
Bladredaktion

Holdudvalg (4.-8.+veteran)
Breddeudvalg 
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

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

Ældreidræt 
Pia Sibbern 
60101856

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54

2400 København NV
telefon 38 34 64 38

ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 
(om vinteren mandage kl. 18-19)

E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk
Kontor på Genforeningspladsen

telefon 38 10 05 92

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund 

Københavns Tennis Union 
Dansk Arbejder Idrætsforbund

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund
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INDKALDELSE TIL ATKs 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00  
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent  
2. Protokol og beretninger 
3. Regnskab 
4. Budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg   
 a. Formand Peter Biltoft-Jensen (valg for 2 år)
 b. Sekretær Anders Dorph (valg for 2 år)
 c.  Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen (valg for 1 år)
 d. Revisor Poul Lindholm (valg for 2 år)
 e. Eliterepræsentant Katrine Sundgaard-Christensen (ønsker ikke genvalg)
 f. Ungdomsleder Nikolaj Gulstoff (valg for 1 år)
 g. Bredderepræsentant Lene Petri (valg for 1 år)
7. Eventuelt
  

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest  
31. januar 2022 kl. 18.00 på adressen

Genforeningspladsen 54, 2400 København NV  
eller atk@atk-tennis.dk

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være  
ATKs kontor i hænde senest den 31. januar 2021 kl. 18.00 på adressen 

Genforeningspladsen 54, 2400 København NV  
eller atk@atk-tennis.dk

Der serveres gratis sandwich og drikkevare

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 og procedure for ændring for  
sæson 2022 findes længere omme i bladet.
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Ovenpå et underligt 2020, så var 2021 et mere 
normalt tennisår fra maj – og så alligevel ikke.

 
Omlægning af bane 9 & 10
I ATK er medlemssøgningen fortsat stor – og vi 
har mange som forgæves har måttet henvende 
sig. Dette på trods af, at vi rent faktisk har 
taget lidt flere medlemmer ind end normalt. 
Det er naturligvis ærgerligt, at måtte afvise 
tennisglade folk, men vores anlæg og klub 
kan kun rumme et vist antal medlemmer – og 
vi er pt ca 1150 medlemmer. Corona-tiden 
viste klart, at vores tennisvaner hurtigt kan 
tilpasse sig – og der var stor stigning i antal-
let som gerne ville spille udendørs – også når 
det bliver lidt koldt. Blandt andet på den bag-
grund forsøgte vi i 2019 at få helårsbaner på 
budgettet – uden held. I foråret tog vi kontakt 
til en række politikere på Rådhuset, for igen 
at høre om mulighederne for omlægge bane 9 
& 10 til helårsbaner (Redplus), herunder få lys 
på disse baner. Specielt Jonas Bjørn Jensen 
(Socialdemokratiet) var positiv overfor ideen 
og gik aktivt ind i arbejdet. Det lykkedes – og i 
forbindelse med budgettet for 2022, er der af-
sat 900.000 til omlægningen (+ lys) af bane 9 & 
10. Vi forventer, at omlægninger løber op til 1,4 
mio. og klubben har den nødvendige kapital til 
at dække de sidste 500.000 kr. Vi regner med 
at banerne bliver omlagt i september så de er 
klar til efteråret/vinteren.

 
Hallen
”Hvad indadtil vindes skal udadtil tabes”. Det 
er en lettere omskrivning af Holst’s udsagn fra 
1800-tallet – men dækker over, at 2020 var det 
sidste år, hvor vi havde ATK-hallen. I aftalen 
med kommunen fra 2001, skulle den overgå 
til kommunen efter 20 år, når hallen er fuldt 
betalt. Den selvejende institution ”ATK-hallen”, 

BESTYRELSENS 
BERETNING FOR 2021

som hidtil har drevet hallen, vil derfor ophøre 
med at eksistere. Det betyder også, at den 
bestyrelse, som har drevet hallen nu stopper. 
Hallens bestyrelse er ikke særlig synlig i det 
”daglige” ATK-liv, men indendørssæsonen er 
rent praktisk mere end halvdelen af sæson’en. 
Hallens formand, Henrik Ravnild, som har 
været med alle 20 år, har sammen med halbe-
styrelsen og sekretariatet ledet hallen på helt 
fantastisk vis til glæde for ATK’s medlemmer 
og hallens brugere. På ATK’s vegne - Tusind 
Tak. 

Den praktiske betydning er dog mere be-
grænset. ATK har således indgået en brugs-
aftale med Kommunen, så vi har råderet over 
hallen mod at betale for de løbende udgifter 
ved driften af hallen. Hallen er dermed en fuldt 
integreret del af ATK og indgår nu i vores bud-
get, hvor indtægter og udgifter skal være på 
niveau. I første halvår 2022 bliver betalingen 
for baner uændret, men fra 2 halvår forventer 
vi at banelejen falder. Det er endvidere tanken, 
at leje af baner til ATK’s klubformål, som f.eks. 
junior-træning vil foregå til en reduceret pris.

Med inddragelsen af hallen i ATK og om-
lægningen af banerne, vurderer vi, at der er 
behov for at styrke bestyrelsen med et ekstra 
medlem. Der vil derfor blive stillet forslag om 
udvidelse af bestyrelsen på 2022 generalfor-
samlingen, hvilket også vil kræve tilpasning af 
vedtægterne.

 
Frivillige
Også i 2021 var der mange frivillige i ATK. 
Uden deres indsats, så er der ikke nogen 
egentlig klub eller et ATK, som vi gerne vil 
have det. De frivillige får aktiviteterne til at 
glide og er med til at samle klubben. Det 
gælder f.eks. vores holdkaptajner, vores turne-
ringsvagter, vores engagerede trænere, som 
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ofte tager et ekstra nap og – ikke mindst – vo-
res sekretariat. Der skal lyde et KÆMPE TAK 
for indsatsen igen i år.

I bestyrelsen har vi gennem længere tid 
også kredset om hvorledes vi får inddraget 
flere frivillige i ATK. Ideen er at fastholde og 
udbygge det frivillige miljø i ATK. Det vil gøre 
det sjovere at være frivillig – og jeg tror, at der 
er mange aktiviteter (f.eks. indspilsdage for 
nye i klubben) og småting som kan ordnes 
(f.eks. opsætning af ur ved baner), hvis vi får 
sat den rigtige ramme om det. Der skal også 
være åbnet for medlemmer som gerne vil 
prøve at arbejde i f.eks. spilleudvalget eller 
bestyrelsen. Derfor har vi gennemført en ”frivil-
lighedsundersøgelse” – og resultatet vil blive 
præsenteret på generalforsamlingen, herunder 
en diskussion af hvorledes vi kan styrke den 
frivillige miljø i klubben.

 
Tennis & fest på ”Genneren”
2021 var mere normalt med hensyn 
til tennis og samvær på ”Gen-
neren”. Det er jo det som det 
i bund og grund drejer sig 
om. Der har igen været 
masser af aktiviteter, vores 
hold har spillet, vundet og 
tabt kampe. Tennisaktivite-
terne kan man læse meget 
mere om andre steder i 
bladet, men det er fortsat 
svært at få mere gang 
i det sociale liv. Noget 
skyldes givetvis Corona, 
men vi vil fortsætte en ak-
tiviteter som f.eks. ”gratis 
grill” i forbindelse med et 
arrangement.

 
Lang sæson og  
overvejelser om bedre 
adgang til baner
Igen i 2021 var det muligt at 
holde banerne åbent langt ind 
i efteråret. Men med mindre 
nedlukning var søgningen 
på disse baner mere normal. 
Presset på vores indendørs-
baner er også tilbage på 
2019 niveau – men det er 

faktisk også højt, da vi har perioder med stort 
set 100% belægning. Det høje belægning gør 
at vi er tilbageholdende med at sælge faste 
baner i hallen – det skal være muligt at kunne 
booke mere fleksibelt. Igen i 2021 fik vi god 
hjælp til pasning af banerne fra vores ”bane-
mand” Claus – et samarbejde der fortsætter i 
2022.

 
Trænersiden
På trænersiden har vi haft fantastisk glæde 
af trænere fra ”eget system”. De har virkelig 
løftet sig og bidrager til en god træning i klub-
ben, men vi er fortsat sårbare overfor sygdom 
– og vi mangler nok også en gennemgående 
træner, som kan være med på alle niveauer. 
At have god træning er vigtig for alle spil-
lere – og det er vigtigt for klubben, da fælles 
træningsoplevelser er med til skabe liv og 
sammenhold. En del af dette er også en fælles 
træningslejr – og vi arbejder for at få dette op 

at stå igen i 2022.    
 
Generalforsamlingen
Afslutningsvis skal 
nævnes, at vi på ge-
neralforsamlingen igen 
i år vil uddele prisen, 
som årets ATK’er, dvs 
en (eller flere) ATK’ere 
som på særlig vis yder 
en stor indsats for klub-
ben. Økonomisk kom-
mer vi ud af 2020 med 
et overskud og øko-
nomien er overordnet i 

god balance. Med egen 
drift af banerne, et fortsat højt 

aktivitetsniveau, en rimelig reserve 
og inddragelse af hallen, så er 

klubbens økonomi fornuftig. Med 
inddragelse af en evt ny træner, 
så må vi se på den samlede 
økonomi. For indeværende år 
lægger bestyrelsen op til uæn-
dret kontingent.  Vi glæder os 
til tennis i ATK i 2022.

Af formand  
Peter Biltoft-Jensen

ATK - NYT  NR. 1 - JANUAR 2022 ARBEJDERNES TENNIS KLUB

SIDE 5



32 års erfaring

10.000 dage  
med outletpriser

Rabat mellem 25% og 70% på

SKO - KETCHERE - PADELBAT
TØJ OG OPSTRENGNINGER

Godthåbsvej 86 – 2000 Frederiksberg
Tlf. 60 75 11 48 – www.olsensport.dk

Åbent hverdage: 13:30 - 17:30 – lørdag: 10.00 -13.00

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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ELITEBERETNING
Af Katrine Sundgaard Christensen

Det føles næsten, som om årets beret-
ning bliver en gentagelse af sidste års, 
da vi endnu en gang har været meget 
påvirket af COVID-19.

Resten af holdturneringen 2020/2021 
blev aflyst og dog grundet der kun var ble-
vet spillet en halv turnering, så blev resul-
taterne annulleret og ingen hold rykkede 
op eller ned. Det betyder at vi til denne 
her indendørssæson forsat har 2x 1.hold 
i 1.division, og derefter 3 yderligere hold i 
ligaen, som er turneringen for 2.-3. hold.

Udendørsholdturneringen bragte for-
nyet håb, om at vi endelig kunne få lov til 
at spille kampe på tværs af sjælland. For 
1. herres vedkommende bød sæsonen 
desværre på nedrykning, da de sluttede 
sidste i deres pulje i første divison. Der er 
flere af de omkringliggende klubber, som 
har fået tilføjet meget stærke spille til de-
res hold. På trods af stor fight var det ikke 
nok til at redde skindet og holdet er der-
for at finde i 2.division i næste udendørs-
sæson. 2. og 3. Herre hold placerede sig 
begge, som nr. 3 i deres respektive puljer. 
Her ses klart et mønster med et meget 
stærkt hold i hver pulje, 3 midterhold og 
så 2 nedrykkere. ATK som solide midter-
hold og spiller derfor også næste sæson i 
Liga 2 og Liga 3 respektivt.

Bedst udendørs gik det 1. damer, som 
sluttede, som nr. 2 i deres pulje i 1. divi-
sion. Sæsonen bød kun på et nederlag til 

HIK's første hold, som dermed vandt ret-
tet til at spille i elitedivisionen næste år. En 
yderst godkendt indsats af holdet. Svære 
stod det til hos 2. og 3.damer, som begge 
sluttede nederst i deres puljer. 2. damer 
rykker dermed ned i Liga 2 og 3. damer 
forbliver i Liga 3. Nederlagene skyldes 
blandt andet, at det har været rigtig svært 
at sikre sig nok piger til at spille kampene.

I den nye indendørssæson har vi indtil 
videre fået lov til at spille kampene, som 
fastsat. Alle vores herre hold må pt tage 
til takke med at være placert i bunden 
af tabellerne. Der skal derfor kæmpes 
i foråret for ikke at rykke ned ved endt 
sæson. 1. Damer ligger endnu en gang 
med i toppen, hvor 2. damer også ligger 
i bunden.

Det er tydeligt at mærke effekten af CO-
VID-19 på truppen, hvor det stor sociale 
sammenhold har været en af kendeteg-
nene for 1-3.holdstruppen. I et forsøg på at 
få fasthold nuværende spillere samt rykket 
niveauet tilbage til 'hvor vi har været', bliver 
der nu ledt efter en træner, som kan have 
en mere gennemgribende rolle på tværs 
af klubben. Ydermere, så ændres der på 
opsætningen for eliten, således at jeg fra-
træder rollen, som eliteformand og giver 
batonen videre til nye kræfter.

Forhåbentlig kan disse tiltag være med 
til at flytte eliten tilbage til der hvor det er 
sjovest!
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Cafeen

Cafeen

Sportscafeen vil gerne takke alle for 
et godt 2021, hvor vi samme med jer 
kom godt igennem sommeren.

Vi kunne først starte op i maj og på 
det tidspunkt var der stadig restriktion 
som betød at vi primært skulle være 
udenfor og passe på at folk ikke kom 
for tæt på hinanden. Dette lykkes rig-
tigt godt og vi vil sige tak til alle som 
passede på sig selv og os andre.

Vi ønsker den kommende sæson 
bliver uden de store restriktioner, så 
vi kan føle at vi er tilbage på banerne 
igen uden disse. Der vil givet være 
mange kampe og det glæder vi os 
til. Vi vil sammen med klubben plan-
lægge grill arrangementer og som 
kan ses andet sted, vil der være op-
start den 1 maj med flaghejsning og 
efterfølgende lidt til ganen og maven.

Vi vil meget gerne forsøge at fast-
holde de regler som passer på os alle 
i disse tider, så derfor vil vi bede om 

at benytter adgangen til klubhuset, 
omklædning og toiletter, gennem dø-
ren til dette område, dette for at undgå 
gennemgang i cafe området, cafeen vil 
sætte vejledning om dette op og håber 
på jeres forståelse for dette.

Et meget sammen presset program 
for holdspillerne betød at der ofte var 
meget optaget på banerne og derfor 
ikke så mange muligheder for at spille, 
dette har også betydning for handlen 
i cafeen.

Vi håber at alle er kommet godt gen-
nem året og glæder os til  at verden 
igen bliver normal og ATK og cafeen 
samme kan skabe nogle gode rammer 
for vores klub.

Vi håber at kunne starte sæsonen 
op i forbindelse med Påsken. Den of-
ficielle åbning forgår som altid den  
1. maj, se yderlige info side 17.

Vi håber at se jer alle i løbet af sæ-
son 2022 og ønsker alle hold god vind.

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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TURNERINGSUDVALGET
2021 blev en sæson med de faste ATK-interne tur-
neringer som efterhånden er blevet en tradition i ATK:
•	 	ATK-liga	runde	1
•	 	Double	turnering
•	 	Klubturnering
•	 	ATK-liga	runde	2

Vi er også så småt ved at have en fast tradition for 
at en turnering indendørs, nemlig Juleturneringen, 
trods de noget snævrere rammer, som ATK-hallens 
2 baner giver for aktiviteter indendørs. Når vi skri-
ver ”så småt” så er det bl.a. fordi corona hindrede 
turneringen sidste år, og jul og corona var igen i år 
lidt karambolerende størrelser, men vi nåede dog 
til denne jul lige at få afviklet juleturneringen inden 
Omikron lukkede for bl.a. turneringsaktiviteter. Tur-
neringen, som mest svarer til Doubleturneringen, 
fik 2 puljer med vældigt jævnbyrdige hold og rigtigt 
gode kampe. 

Men ellers er klubbens store turneringer ATK-
ligaen og udendørs klubturnering. De bliver 
afviklet over en længere periode, og med rigtigt 
mange kampe. Igen i 2021 havde vi rigtigt høje 
tilmeldingstal til disse to:
•	 	ATK-liga	runde	1:	59	mænd	og	10	kvinder	for-

delt på 17 puljer spillede 53 kampe. 
•	 	ATK-liga	runde	2:	60	mænd	og	8	kvinder	fordelt	

på 17 puljer spillede 33 kampe. 
•	 	Udendørs	klubturnering:	over	100	spillere	for-

delt på 17 rækker spillede 157 kampe.

Klubturneringen blev skudt i gang inden sommer-
feriens afslutning, som det også var tilfældet året 
forinden. Dette for at muliggøre afvikling af kampe, 
særligt for rækkerne med mange tilmeldinger, hvor 
igen Herresingle B var den største af rækkerne. 
Veteran single blev, for første gang, splittet i to, 
hhv. +40/45 og +50/55, hvilket resulterede i kun to 
afviklede kampe i førstnævnte række. Sådanne små 
justeringer på turneringsformatet prøver vi af fra år 
til år, men vender selvfølgelig tilbage til det gamle 
format, hvis de viser sig ikke at virke, som det var 
tilfældet her. 

To af de ting, som vi lader os lede af, i (bl.a.) 
klubturneringen, er, at rækkerne bliver nogenlunde 
homogene og deltagerne får så vidt muligt flere 
gode kampe. Hertil er det helt rigtige turneringsfor-
mat og række-/pulje-inddeling kun én af faktorerne 
for at dette lykkes. En anden faktor er jer, ATKs 
gode medlemmer. Særligt i sommerperioden, 
hvor mange rejser eller har andre forehavender, er 

det en stor fornøjelse at se den rummelighed og 
fleksibilitet, som I udviser overfor hinanden for at 
lykkes med at få kampene afviklet. Det er skønt at 
opleve denne ånd mellem alle ATK’ere. Det gør det 
arbejde, som vi fra turneringsudvalget skal gøre, så 
virkeligt meget lettere. En stor tak for det!

Vi håber naturligvis på at rigtig mange, igen i 
år, vil benytte sig af mulighederne som klubturne-
ringen byder, at få spillet en masse gode kampe, 
heriblandt også mod andre spillere man måske 
ikke lige har prøvet kræfter med før.

Der var god tilmelding til begge runder af ATK-
liga. Som noget nyt blev der i oprettet google drev 
så deltagerne kunne følge med i kamp resultater 
løbende fra de forskellige puljer.  Som det kan se 
af antal spillet kampe i ATK-liga’en runder blev alle 
kampe ikke spillet, dog fik kvinderne spillet de al-
lerfleste. Næste år prøves med at skubbe lidt til at 
huske at få spillet alle kampe, men det handler selv-
følgelig også om travlhed og om ”run” på banerne 
generelt. 

ATK-ligaen blev i år fra arrangørside overtaget af 
Per Flemming efter en anden Per – Rødgaard – har 
arrangeret turneringen med stærk og sikker hånd 
i en årrække. ATK-ligaen er kort sagt udviklet af 
Per Rødgaard frem til hvad den er i dag – klubbens 
næstmest populære turnering at deltage i. Stor tak 
til Per for dette arbejde! 

De mindre turneringer er double-og juleturne-
ring. De bliver afviklet på én enkelt dag, og for at 
kunne nå det hele bliver kampene spillet på tid. De 
afvikles oftest med tidsbegrænsede kampe og som 
puljeturnering, som sikrer ret tætte kampe og god 
intensitet. I år var ingen undtagelse. Der var tale om 
2 hyggelige dage med masser af spillelyst, fokus og 
fighterånd, men også smil, grin og glimt i øjet. 

Endelig står Turneringsudvalget for udfor-
dringstavlen. Den giver alle, der vil, mulighed for 
at udfordre andre ATKere til kamp og derved få 
såvel nogle gode/sjove/lærerige kampe, såvel 
som muligheden for at spille sig op ad klubbens 
rangliste og derigennem fx spille sig tættere på en 
plads på et af klubbens turneringshold / et højere 
liggende hold end det man spiller på nu. Du kan 
læse mere udfordringstavlen på hjemmesiden.

Udover at planlægge og afvikle turneringer 
prø- ver turneringsudvalget selvfølgelig at hitte på 
nye, bedre turneringsformater. Eller andet der kan 
gøre turneringsoplevelserne sjovere. Hvis du har 
gode forslag til forbedringer, er du velkommen til 
at skrive til os på km@atk-tennis.dk. 
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KLUBMESTRE M.M. 2021
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2021
Breddeudvalget består som bekendt af af ud-
valgene ”Motion”,

”Seniorholdudvalg” i Tennis Øst-regi og 
”Turneringsudvalg”.

Indlæg fra Turneringsudvalget findes andet-
steds i bladet.

Motion v/ Theis Trane
Hyg-ind 2021 startede lidt corona ramt med 
restriktioner om at kun 16 måtte spille og 
møde op. Relativt kort tid efter blev hyg-ind 
mere normaliseret og sæsonen fortsatte med 
måske endnu større entusiasme end nogen-
sinde. Den lange vinterpause hvor hallen 
havde været lukket pga corona restriktioner 
havde uden tvivl medført en længsel efter at 
kunne spille tennis igen.

Hyg-ind 2021 bød på markant flere nye med-
lemmer som ønskede at se hvad hyg-ind kunne 
tilbyde og onsdag aftener havde ofte en tilslut-
ning på 24-30 fremmødte medlemmer.  Alle måtte 
derfor ofte sidde over en enkelt runde og bruge 
tiden på at lære andre medlemmer at kende, 
knytte nye tennis forbindelser og ikke mindst lære 
om hvad ATK ellers kan tilbyde som klub.

Stemningen var god og på trods af et par 
regnvejrs aflysninger undervejs så havde vi en 
rigtig god hyg-ind sæson som sædvanen tro 
blev afsluttet med hyg-ind afslutningsturnering 
og middag.

Vi glæder os til at byde velkommen til hyg-
ind i 2022.

Seniorholdudvalg v/Dennis Lind 
Seniorholdudvalget består af formand Dennis 
Lind og medlemmer Bergur Dalsgaard og Lene 

Petri, og står for udtagelse til seriehold i ATK 
samt for planlægning af træning til holdspil-
lerne både udendørs og indendørs i vinterpe-
rioden. ATK har 5 seriehold (senior-aldersgrup-
pen op til 50), som var i aktion i 2021

Seniorholdudvalget afholdt- efter et års 
nedlukningspause – i 2021 endnu engang 
Indspilsturneringen, som altid starter kort 
tid efter at banerne åbner og frem til begyn-
delsen af maj, hvor holdturneringen starter. 
Almindeligvis afvikles indspilningsturningeren 
over 3 uger. Denne indledende turnering er 
for alle, der ønsker at spille til ranglisten, og 
som ønsker at få plads på et af serieholdene 
i sæsonen.

I år stillede 48 herrer, 18 damer samt 7 
mix-par op i turneringen. Hver spiller/par 
spiller to kampe, og vinderen af de indbyr-
des kampe har mulighed for at udfordre 
tabere i de højereliggende puljer (læs mere 
om indspilningsturneringen i særligt opslag 
ved sæsonstart). Turneringen forløb fint, og 
holdene nåede næsten at komme på plads 
inden holdturningens start. Efter lidt opstarts-
besvær kom også udendørstræningen i gang, 
og der var træning på 3-4 baner hver søndag. 
Fra oktober til slutningen begyndelsen af april 
er endvidere træning ca hver anden søndag 
på to baner i ATK-hallen.

Hvis du er ny i klubben eller hvis du er 
blevet interesseret i klublivet omkring holdtur-
ningeren, skal du holde øje med invitationen til 
indspilningsturningen, som vi plejer at sende 
ud i slutningen af marts måned.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at 
kontakte en af os.

B R E D D E N



ATKs +40-hold måtte efter et par år i den bedste række bide i det sure æble og tage en (midlertidig?) afsked 
med rækken. Gentofte, Øresund, Hvidovre og KB var for stærke i denne omgang, omend vi var ikke så langt fra 
at klare frisag i det afsluttende nedrykningsspil. På billedet ses holdet efter sejr i Vordingborg. På holdet deltog 
også Jonas Knudsen og Ronni Nielsen samt holdkaptajn, Simon Thomsen.
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2021 5. hold v/Mads Clausen
5. holdet oplevede både op- og nedture i løbet 
af sæsonen, som endnu engang blev afviklet i 
epidemiens skygge. Resultatmæssigt blev det 
et udmærket år med tre sejre, tre nederlag og 
en kampscore på 17-13. Det gav en samlet 
tredjeplads og altså ingen oprykning... troede 
vi. For da holdet  over os ikke kunne rykke op, 
fik vi pludselig en oprykningskamp mod Køge. 
De valgte at trække sig, og dermed skal 5. hol-
det - med lidt lykke og lidt held - altså spille i 
serie 3 fra næste sæson. Det bliver givetvis en 
stor udfordring, og vi håber på forstærkninger, 
da vi sidste år kæmpede med mange afbud og 
skader og i forvejen havde en noget tynd trup. 
Tak til de faste spillere for en solid indsats og 
en særlig tak til reserverne, ikke mindst Birthe 
Henriksen og Thomas Christophersen, som 
ikke alene sikrede, at vi overhovedet kunne 
stille hold, men også bidrog med mange 
vundne kampe og god gejst. Også tak til Lars 
for fin forplejning til hjemmekampene.   

Veteran 50+ 2. holdet, 5. division  
v/Lars Husby
I det forløbne år havde vi et nyt 50+ veteran hold, 
som var placeret i laveste række i 5. division.

Der var fem hold i rækken, så vi spillede 
kun fire kampe. Vi lagde ud med et nederlag 
hjemme på 2-6 mod Hørsholm-Rungsted. På 
trods af cifrene, så var der mange tætte kampe.

I de næste to kampe ude mod Gentofte og 
mod KB blev det til to store nederlag på 1-7 
mod klart bedre mandskaber.

I den sidste kamp måtte vi oppe os for ikke 

at slutte sidst i rækken. Det klarede vi heldigvis 
også med en 5-3 sejr hjemme mod Slangerup.

Stort tak til alle, som har været med holdet, 
både faste og reserver.

ATK 60+ 1.divisionshold  
v/Per Flemming Hansen
Som noget nyt fik ATK i 2021 tilmeldt et 60+ 
1.divisionshold.  Dette som en naturlig udvikling 
af, at også ATK ’s spillere bliver ældre. Dermed vil 
der de kommende år være flere på nuværende 
50+ divisionshold, der en dag også runder 60.  
Kernen af spillere på 60+ holdet i 2021 bestod 
af Birthe Henriksen, Hanne Busk, Kirsten Væver, 
Charles Lundqvist, Dennis Lind, Per Bach, Tor-
ben Møller Pedersen, Per Flemming Hansen.  

Holdet fik 3 gode tætte holdkampe i grund-
spillet placeret i den ene øst pulje bestående af 
4 hold: Lyngby, HIK, Hareskov-Værløse samt 
ATK Men blot to styk kiksede supertiebreaks 
8-10 sendte ATK i nedrykningsspil sammen med 
Hareskov-Værløse. Der kom ATK godt igen og 
vandt samtlige kampe i nedrykningsspillet og 
sluttede dermed foran Hareskov-Værløse, Birke-
rød og Øresund. Dermed er ATK og Hareskov-
Værløse atter at finde i 1.division i 2022.  

Holdet er også tilmeldt 60+ 1.divisionsin-
dendørsturneringen, som spilles her hen over 
vinteren, 6 kampe i alt mod KB, Hareskov-
Værløse og Hørsholm, ude og hjemme kampe 
mod alle hold. For at få plads til hjemmekampe 
lejede ATK sig ind i Farum hallen, da det ikke 
var muligt i ATK-hallen pga. plads- mangel.

På vegne af Breddeudvalget / Lene Baltzer Petri

B E R E T N I N G  F R A  U D V A L G T E  H O L D



Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

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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Bag dette voldsomme ord gemmer sig en suc-
ceshistorie, som alle medlemmer af ATK bør 
høre om.

Siden 1980’erne arbejdede ATK´s bestyrelse 
på at få opført en tennishal som supplement 
til banerne på Genforeningspladsen. I mange 
år var ønsket en placering på arealet mellem 
klubhuset og UNIONs klubhus på lejeplads-
arealet. Det var ikke muligt, men i løbet af 
90’erne viste der sig en mulighed for at stillet 
et areal til rådighed på Bellahøj Friluftsbads 
areal med nedkørsel fra Bellahøjvej. Den idé 
blev til virkelighed efter intenst arbejde af da-
værende klubformand Henning Poulsen.

 Økonomien blev til virkelighed med et 
tilskud fra Københavns Kommune på ca. 1.5 
mio. og et lån i Lokale & Anlægsfonden på 
ca. 4 mio. mens de resterende ca. 1 mio. var 
ATK’s flotte opsparing gennem mange år.

Vilkårene lå fast. ATK skulle selv sørge for 
betaling af lånet på ca. 4 mio. og efter 20 år 
skulle hallen vederlagsfrit overdrages til kom-
munen i vel vedligeholdt stand.

Til brug for realiseringen blev  Den selv-
ejende Institution ATK-HALLEN stiftet, og den 
har stået for driften indtil i dag.

Nu er hallen overdraget til Københavns 
Kommune og i stedet har ATK indgået en 
driftsoverenskomst med kommunen, således 
at ATK fortsat står for hallens drift. Længe leve 
denne beslutning.

Derfor skal den selvejende institution nu 
likvideres solvent og eventuelle midler overgår 
til ATK – moderklubben. Derfor denne nekrolog 
som minde om en fantastisk succes i klub-
bens historie.

Tak til alle brugerne som gjorde det muligt at 
få hallens økonomi til at løbe rundt, og lad os 
håbe, at vi også i en lang fremtid kan få glæde 
af at benytte hallen.

 
Godt nytår til alle.
 

Med venlig hilsen
Henrik Ravnild

A K-HALLEN NEKROLOG

ATK’s +50 veteraner vinder DM for hold – efter en sæson uden nederlag. ATK vandt for 5 gang DM for hold 
for veteraner. Efter en stærk sæson vandt ATK en velspillet finale med 5-3. På billedet ses de glade vindere.
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2021 begyndte på kedelig manér, idét den 
organiserede juniortræning fortsat led under 
midlertidig nedlukning. Først i slutningen af 
april kunne juniorerne igen få lov til at sætte 
fødderne på banerne og tiltrængt slå den gule 
bold frem og tilbage på Genforeningspladsens 
nyåbnede grusbaner. Med et stort fremmøde 
viste den mange måneders ubrugte energi 
sig tydeligt hos spillerne, der med stor glæde 
knoklede hårdt på banen gennem hele uden-
dørssæsonen. 

Om sommeren afholdte vi endnu engang 
vores populære sommercamps. Efterspørgslen 
var så stor at vi på første camp i uge 27 åbnede 
op for ekstra tilmeldinger og flere kom tilbage og 
deltog på camp nr 2 i uge 31, hvor vi også havde 
fuldt hus. Vores camps rummer spillere af alle 
aldre og niveauer og vi er stolte af igen kunne 
kalde dem en succes. Spillerne deltog aktivt og 
engageret i de planlagte aktiviteter, hvor der blev 
leget, konkurreret og arbejdet dybdegående 
med tekniske elementer, som f.eks greb, slagbe-
vægelse, benstillinger og vægtoverførsel. 

På sidstedagen af begge camps blev der 
afholdt ATK OL, hvor deltagerne dystede i 

BERETNING FOR JUNIOR
forskellige discipliner og vinderne fik lækre 
præmier...

Lige før vintersæsonens opstart fik KFUM 
realiseret deres drøm om egen hal og benytter 
derfor ikke længere vores indendørs faciliteter. 
Det har frigjort banetider og betydet at junio-
rerne har kunne nyde to ekstra træningsdage. 
De bliver udnyttet i allerhøjeste grad, da vi 
har rekordmange tilmeldinger for en sæson. 
Samtidig har det åbnet for muligheden for at 
tilmelde sig og træne flere gange om ugen 
end tidligere, som er til stor glæde for mange 
juniorerer.

Om torsdagen er der blevet initieret "Vild 
med Kamp" tema, som er en træning især 
for de konkurrencelystne unge. Til "Vild med 
kamp" får spillerne kamptræning og erfaring, 
ved at de spiller korte kampe mod hinanden, 
hvor de gennem trænernes vejledning lærer 
om de fundamentale regler i tennis, om point-
systemet og fairplay. 

Som forlængelse til Vild med kamp temaet 
afholdte vi d. 11 december et "Vild med kamp" 
stævne - med stor succes!  Formiddagen blev 
forvandlet til en social og spændende aktivitet, 
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hvor der blev spillet en masse kampe, der 
styrkede deltagerens generelle spilforståelse 
og dannede et net af tættere relationer mellem 
spillerene. Med flere runder af kampe i både 
pulje og bracketformat spillede man minimum 
fem kampe og til sidst kunne 8 juniorer sejsrigt 
tage hjem med julesnacks til den søde tand.

Til ATK's fornøjelse har vi fra vintersæonen 
været så heldige at kunne byde Nikolas Baslev 
Tyrbik velkommen tilbage som træner for ju-
niorerne. Nikolas har mange års erfaring som 
træner for spillere af alle 
niveauer og tidligere træ-
net vores juniorer i ATK 
mellem 2013-2015. Siden 
da har han færdiggjort 
en bachelor i ergoterapi 
og er på nuværende tids-
punkt i gang med at tage 
en kandidat i idræt og 
sundhed. 

Til gengæld har vi des-
værre måtte tage afsked 
med juniorleder Liv De-
leuran Skjold. Vi ønsker 

Liv held og lykke i fremtiden og takker hende 
for mange års arbejde hos ATK og for at være 
medskaber til et stærkt og sundt træningsmiljø 
som vi kan bygge videre på. Nikolaj Gülstorff, 
der har været juniortræner fire år i klubben har 
pr. 1 august overtaget Livs arbejde og fører 
skuden videre.

Vi takker trænerteamet Mikko, Ellen, Ka-
terina, Jens, Fatten, Nikolas og Nikolaj for et 
godt år og for hver dag stå klar med aktiviteter 
til glæde for klubbens juniorerer....

ATK AFHOLDER KLUBFEST 
Lørdag den 25. juni kl. 17.30 hvor 
der vil være Grill i det gode vejr og 

der spilles op til dans efter grill,  
prisen pr. deltager være 150 kr.  

Øl og Vand for egen regning.

Vi håber på at der vil være en Elite 
kamp på hjemmebane med kender 

ikke kampprogrammet endnu.  

Reserver datoen allerede nu, det 
bliver "STORT" Det er muligt at der 
vil være begrænset deltagerantal 

grundet  restriktioner, nærmere  
om dette.   

VELKOMST-ARRANGEMENT   
ATK og Sportscafeen glæder sig til at sige velkom-

men til sæson 2021, dette vil officielt blive med 
flaget på stang søndag den 1 maj kl. 12.00 hvor 

klubben vil være vært ved en forfriskning i mellem-
gangen, Formanden vil hejse sæsonen igang.

Derefter vil klubben være vært ved grillen fra  
13.00 - 15.00 Pølser og fadøl til de fremmødte.  
Arrangementet er gratis for medlemmer af ATK.

Men reserver allerede nu dagen til tennis og en  
hyggelig aften. Det er muligt at der vil være  

begrænset deltagerantal grundet  
restriktioner, nærmere om dette.

EVENTUDVALGET
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I DAI gør vi meget som vi plejer. Vi har et gan-
ske fast årshjul med 5 turneringer og de fleste 
år en rejse til CSIT-turnering i udlandet.

Sådan var det næsten også i 2021
I 2021 startede vi med indendørs hold-tur-

nering i Ryparkhallen. Vi måtte desværre aflyse 
efter første spillerunde på grund af Coronare-
striktioner.

Til gengæld fik vi, modsat 2020, gennemført 
Pinseturneringen og Udendørs holdturnering i 
henholdsvis ATK og Herlev, ligesom landsme-
sterskaberne i Kløvermarken blev spillet, endda 
i godt vejr, så vidt huskes.

CSIT-mesterskaberne skulle have være af-

holdt i Emilia-Romagna i Italien. De blev også 
aflyst på grund af Corona. Til gengæld er der 
håb for, at de kan afholdes i sommeren 2022 i 
Finland. Vi regner med at stille med 2 mix-se-
nior- og 2 mix-veteranhold á 4 spillere, 3 mænd 
og én dame + x antal reserver og ledere.

DAIs foreløbige årsplan 2022 kommer her. 
Der kan komme ændringer i løbet af året. Men 
det vil fremgå af invitationer etc.

På vegne af DAI Regionhovedstadens 
 Tennisudvalg 
Lene Baltzer Petri

DAI  
2021 
MED FÆRRE  
AFLYSNINGER

DAI DATOER 2022:
HVAD HVORNÅR HVOR

Indendørs holdturnering Januar-april Ryparken

Pinseturnering 2021 4. juni -6. juni ATK

CSIT Hold mix-mesterskaber  
for seniorer og veteraner

24. juli – 30. juli Pajulahti - Finland

Udendørs holdturnering 6. august – 7. august Herlev

Landsstævne 2021 3. – 4. september KTK

Indendørs individuel turnering September – december Ryparkhallen
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SEKRETARIATET ERINDRER OM:

HVORDAN ÆNDRER  
JEG MIT MEDLEMSKAB?
Af Charlotte Bak, sekretariatet

Fremsendelse af ønske om ændring af med-
lemskab skal ske senest 1. marts 2022.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab,  
har du 2 muligheder:

1. Du bruger formularen på hjemmesiden 
2. Du sender klubben en e-mail.

Hvis du sender e-mail, skal du huske at oplyse 
navn, medlemsnummer og hvilket slags med-
lemskab du ønsker.

Medlemmer, der ønsker et medlemskab, der 
koster mindre end det, de har, må gerne ændre 
deres indbetalingskort og sende det nye min-
dre beløb. 

Ang. ønske om fultidsmedlemskab:
Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem er, 
at man har betalt sit kontingent rettidigt - med 
det opkrævede beløb. 

Der er et begrænset antal fuldtidsmedlemska-
ber i ATK. Medlemmer overføres efter ancien-
nitet.

Hvis du bliver fuldtidsmedlem, sender vi en op-
krævning på det resterende kontingent omkring 
1. april. Hvis du ikke har fået besked inden d. 
15. april, er du ikke blevet fuldtidsmedlem i år. 

HVAD OG HVORDAN  
BETALER MAN TIL ATK  
OG ATK-HALLEN?
Der er stor forskel på, om du betaler til ATK 
eller til ATK-hallen. Pengene ender 2 forskellige 
steder!

Hvad betales til hvem?
ATK Hallen: Vinterkontingent og baneleje.
ATK: Alt andet.

1.  Betalingsservice. 
  Hvis du er tilmeldt betalingsservice, skal du 

ikke betale på anden vis.

  Vær opmærksom på at en betalingsservice til 
ATK ikke gælder til ATK-hallen, og omvendt

 
2.  Man kan betale det udsendte FI-kort.

3.  Man kan betale online.

  Gå ind på ATKs hjemmeside: www.atk-ten-
nis.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 
kan betales.

4.  Hvis alt andet glipper kan man kan lave en 
bankoverførsel: 

  ATKs kontonummer: 5331 0415586   
(Husk navn og medlemsnummer).

  ATK-hallens kontonummer: 5331 0422620  
(Husk navn og medlemsnummer).

Husk at give ATK besked, hvis der er ændrin-
ger i f.eks. e-mail, telefonnummer eller adresse. 

Husk at betale kontingent til tiden. Opkræv-
ninger bliver udsendt i sidste halvdel af februar 

med betalingsfrist 1. marts 2021. Derefter begyn-
der vi at slette medlemmer i restance, for at gøre 
plads til nye medlemmer. Hvis man ikke betaler til 
tiden risikerer man at miste sit medlemskab.

KONTORTID: 

I sommerhalvåret fra ca. 1. maj til ca. midt i oktober, er der kontortid tirsdage kl. 19-20.  
I vinterhalvåret er der kontortid mandage kl. 18 -19. 
Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan du fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer  
(tlf. 38346438) eller sende en e-mail til atk@atk-tennis.dk. 
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Ønsker alle et godt 2022!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

Cafeen

Cafeen


