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Formanden 
ved indvielsen 
af de nye Red-

plus baner.



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) 
Mikkel Stilling 
mikkelstilling@mikkelstilling.com

Halrepræsentant 
Henrik Ravnild 
hravnild@gmail.com 
23713053

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

Per Bach, ansvarshavende, Lars Husby, Bruno Hasselberg

Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.

Bladredaktion

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

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 9. februar 2023 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
 Bestyrelsen indstiller: 
 Næstformand Per Bach (valg for 2 år)
 Kasserer Lars Knudsen (valg for 2 år)
 Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen (valg for 1 år)
 Revisor Thue Jensen (valg for 2 år)
 Revisorsuppleant Bruno Hasselberg (valg for 2 år)
 Eliterepræsentant Mikkel Stilling (valg for 1 år)
 Juniorrepræsentant Nikolai Gülstorff (valg for 1 år)
 Bredderepræsentant Lene Petri (valg for 1 år)
7. Eventuelt
  

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest  
30. januar 2023 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 30. januar 2023 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 2023 findes længere omme i bladet.
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Tennisåret 2022 var en tilbagevenden til mere 
normale ”tilstande”, hvor vi ikke løbende skal 
forholde os til Corona og hvad der fulgte med. 
Men hvad er et normalt i ATK ? Der sker allige-
vel noget år for år. 2022 er det første år, hvor 
hallen er en fuldt integreret del af ATK og vi fik 
anlagt vores nye helårs – REDPLUS – baner.   

Hallen
I 2022 hjemfaldt hallen til kommunen, dvs at 
Københavns Kommune nu ejer hallen. Samti-
dig med dette fik ATK brugsretten over hallen, 
dvs. at ATK står for at drive hallen og brugen 
af banerne. Rent ”organisatorisk” har dette 
betydet at den selvejende institution ”ATK-
hallen” er nedlagt og driften af hallen nu indgår 
direkte i ATK. På den økonomisk side betaler 
ATK alle omkostningerne forbundet med den 
”indvendige” drift – ligesom tidligere – men 
den udvendige vedligeholdelse påhviler nu 
kommunen. Da lånet til hallen er betalt ud, er 
de samlede omkostninger for ATK reduceret. 
Det gælder dog, at omkostningerne og ind-
tægterne fra hallen skal balancere, men der 
kan naturligvis henlægges midler til renovering 
af baner, omklædningsrum osv. Bestyrelsen 
har valgt at reducere timeprisen for de faste 
baner, friholde klubbens medlemsaktiviteter 
(junior, hold og elitetræning) for betaling og 
fastholde prisen for ”løse” baner. Vores første 
indikation er, at dette betyder, at hallen i det 
store hele balancerer.  

Brugen af hallen er fortsat på meget højt 
 niveau og der er dage, hvor endog alle løse 
baner er booket mellem kl. 08 og 22. Omvendt 
er der fortsat ledige baner i ydertimer til fast 
booking og der baner til løs booking fx lørdage, 
nogle torsdage aftener mv. Se på hjemmesiden.

Redplus
Der er fortsat stor søgning på at blive med-
lem i ATK. Også i 2022 havde vi mange som 

BESTYRELSENS 
 BERETNING FOR 2022  
– OG ET KIG MOD 2023

måtte henvende sig, uden at vi kunne tilbyde 
medlemskab. Det er super ærgerligt at sige 
nej, men dette skal balanceres overfor, at 
eksisterende medlemmer skal have mulighed 
for at booke en bane eller spille på et hold. 
Vi fastholder derfor medlemstallet ind i 2023. 
Dette på trods af, at vi i 2022 fik åbnet vores 
nye helårsbaner. Corona-tiden viste os, at 
tennis faktisk kan spilles året rundt. Borger-
repræsentationen i Københavns Kommune er 
heldigvis enige – og med god støtte herfra, 
kunne vi en kold novemberdag åbne vores 
nye helårsbaner. Det var en rigtig fin dag på 
Genforeningspladsen, hvor kommunen var re-
præsenteret ved Jonas Bjørn Jensen (S), som 
gør et fantastisk arbejde for at udvikle idræt i 
København. Vi glæder os til at se hvordan de 
nye faciliteter (med lys) bliver benyttet – ikke 
bare om vinteren, men også i forår/efterår, når 
lyset forsvinder tidligt på aftenen.  

Padelbaner
Når vi ser frem mod 2023, så besluttede vi 
på generalforsamlingen i 2022 at undersøge 
mulighederne for at etablere padel i ATK. Vi 
har arbejdet videre med projektet og indhentet 
et foreløbigt tilbud fra padelbane-leverandøren 
MaxPlay Aps,  som også hjælper os videre 
med ansøgning om dispensation fra den gæl-
dende fredning samt ansøgning om en byg-
getilladelse. Der er tale om en investering på 2 
padelbaner til knap 1 mio. kr, og kommunen er 
villig til at give et tilskud på 200.000. Såfremt 
Kommunen (som myndighed) og frednings-
myndigheder siger god for projektet, foreslår 
bestyrelsen på generalforsamlingen i februar 
2023, at ATK anvender sin egenkapital på ca 
600.000 til projektet samt øger kontingentet 
med 100 kr pr medlem (junior, dag og fuldtid). 
Mankoen på ca 100.000 forventes dækket via 
driften i 2023, såfremt vi når i mål med projek-
tet allerede her.
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Det er bestyrelsens indstilling, at brugen 
af banerne vil være for ATK’s medlemmer. 
Padelbanerne vil – ligesom indendørsbanerne 
- være et tilbud til medlemmerne af ATK – og 
der påregnes ikke etablering af en separat 
padel-afdeling med eget budget, kontingent 
mv. Det er bestyrelsens forslag, at brugen 
af banerne indgår på lige fod med banerne 
1 – 10 med samme bookingsmuligheder og 
restriktioner for junior-, dag- og fuldtidsmed-
lemmer. Man kan have både en tennis og en 
padel booking åben indenfor de kommende 
5 dage – og man skal bruge mindst 2 med-
lemsnumre pr banebooking. I hvert fald første 
sæson vil være uden reservationer i prime-
time til fx ungdom, elite eller andre, men vi vil 
naturligvis afholde brede klubarrangementer, 
som kan komme til at ligge i primetime. Der 
kan afsættes faste tider udenfor primetime, fx 
til ældreidræt tirsdag mellem 10 og 12. Oven-
nævnte forslag om brugen af padelbanerne 
vil blive forelagt til diskussion på generalfor-
samlingen. 

Frivillige
Også i 2022 var der mange frivillige i ATK – og 
nye har meldt sig under fanerne. Det er virkelig 
fedt, når medlemmer henvender sig for at give 
en hånd med! De frivillige skaber rammerne for 
alle de aktiviteter, som vi andre nyder glæde 
af. Udover det praktiske arbejde er de med 
til at skabe liv og den gode stemning i ATK. 
Det gælder alle, – dem som passerne baner, 
åbner/lukker baner, er holdkaptajner, trænere, 
turneringsvagter, deltager i diverse udvalg osv 
osv. Der skal lyde et kæmpe tak igen i år for 
indsatsen – og der er altid plads til flere frivil-
lige – så byd gerne ind. I centrum står vores 
sekretariat som år efter år yder en kæmpeind-
sats for at ATK fungerer som klub, at medde-
lelser går ud, at folk kan få svar på spørgsmål, 
at bestyrelsen holdes til ilden. Tusind tak for 
den store indsats! Gennem mange år!

Samvær på Genneren
Vi er nok lidt gamle i bestyrelsen, men vi 
mener faktisk at festerne var et større tilløbs-
stykke tidligere. Gode fester og godt samvær 
er en vigtig del af en klub. Central for dette 
er cafeen og de muligheder den giver. I 2022 
havde vi igen ”åben grill”, fest og andre ar-
rangementer. Men, vi kan gøre det bedre. 

Sammensætningen af gamle bestyrelsesmed-
lemmer kan evt være en hæmsko for at tænke 
nyt. Så, hvis der er et par stykker som sidder 
med en god ide til et arrangement, så tag en-
delig fat i en af os. Udover det, har der været 
mange aktiviteter igennem 2021. Mange hold 
har kæmpet bravt – nogle med stor succes – 
andre med mindre. Alt det kan der læses om 
i bladet. Hvis DU har lyst til at deltage på et 
hold, så er det vigtigt at deltage i indspilstur-
neringen, som danner grundlag for den brede 
rangliste. Tilmelding i april.   

Brug af banerne
Brugen af banerne i 2022 er stadig høj og på 
 niveau med corona-året 2021, og lidt under 
2020, hvor sommersæsonen kom lige efter 
mange måneder tennis-nedlukning. Det opleves 
dog lettere at booke baner på de populære tids-
punkter, hvilket vi umiddelbart tilskriver, at der i 
2022 ikke kunne bookes til ATK-liga-kampe i de 
populære tidsrum.. Igen i 2022 fik vi god hjælp 
til pasning af banerne fra vores ”banemand” 
Claus – et samarbejde der fortsætter i 2023. 

Trænersiden
På trænersiden har vi igen i 2022 haft fan-
tastisk glæde af trænere fra ”eget system”. 
De unge træner som kommer ”op igennem 
systemet” løfter og bidrager til en god træning 
i klubben. Der er mange trænere. På den ene 
side giver det lidt skift i hvem som træner – på 
den anden side, så giver det robusthed, når 
en træner holder op. Vi mangler dog fortsat 
en gennemgående træner, som kan være med 
på alle niveauer. Det skal dog være det rigtige 
profil som arbejder i ”klubbens ånd”. En så-
dan har vi søgt igennem 2022 – uden held. Vi 
holder stadig ører og øjne åbne. At have god 
træning er vigtig for alle spillere – og det er 
vigtigt for klubben, da fælles træningsoplevel-
ser 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 2023, 
f.eks. ifm en lang weekend i april.     

Kommunikation
I 2021 og 2022 udsendte vi kun et klubblad 
– og det vi vil fastholde i 2023. I stedet for 

‣
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TENNIS KETCHERE:
Wilson Pro Staff Precision ................................................1000 kr. 500 kr.
Babolat Boost ....................................................................1400 kr. 650 kr.
Babolat Drive 115 ..............................................................2200 kr. 800 kr.
Babolat Pulsion ..................................................................1000 kr. 500 kr.
Babolat Junior 25 + 26 ........................................................800 kr. 600 kr.
Babolat Børn 19 + 21 + 23 + 25 ..........................................400 kr. 275 kr.

INDOORSKO:
Victor Antonsen Herre .......................................................1200 kr. 750 kr.
Victor A180 Herre Str. 40 - 47 .............................................600 kr.  300 kr.

TENNISSKO:
Babolat Pulsion Clay Dame/ .............................................1000 kr. 500 kr.
Babolat SFX3 Dame/Herre................................................1300 kr. 650 kr.
Babolat Pro Pulse All Court Børn (Str. 34 - 36½) ...................800 kr. 450 kr.
Mizuno Match ....................................................................1000 kr. 550 kr.
Adidas Court Bounce Dame ...............................................800 kr. 550 kr.

LØBESKO:
Asics Gel 1000 - dame/herre ............................................1000 kr. 700 kr.
Asics Gel 2000 - dame/herre ............................................1200 kr. 850 kr.
Asics Gel Excite - dame/herre............................................700 kr. 400 kr.
Asics Gel 1000 - børn (str. 28/40) .......................................500 kr. 350 kr.
Mizuno Wave Inspire .........................................................1300 kr. 750 kr.
Mizuno Wave Stream ........................................................1000 kr. 650 kr.

OLSEN SPORT
Godthåbsvej 86 – 2000 Frederiksberg – Tlf. 60 75 11 48

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13:30-17:30 - Lørdag & søndag LUKKET

ALTID 30-70% RABAT PÅ VEJLEDENE PRISER
SPECIALE: HÅNDBOLD – TENNIS – BADMINTON – SQUASH – LØBESKO – POLO-SHORTS-NEDERDELE TIL BADMINTON OG TENNIS

OPSTRENGNING AF 
 TENNISKETCHERE
Nylonstrenge 150 kr.
Addiction & Blast 195 kr.
Egen streng 95 kr.



ELITEBERETNING

det andet klubblad, vil vi strukturere vores 
nyhedsbreve, således at disse kommer med 
fast kadence (se omtale andetsteds i bladet). 
Hvis du vil være i stand til at modtage nyheds-
brevet, så kræver det, at din medlemsprofil er 
opdateret – og dette kan man selv klare via 
hjemmesiden (Klik Om ATK - Henvendelse 
- Adresseændring). Hjemmesiden er i øvrigt 
fortsat ATK formelle informationskanal, dvs 
henvendelser til klubben skal ske herigennem. 
Div. ATK-Facebook sider er en del af det ufor-
melle ”netværk” mellem medlemmerne.

Generalforsamlingen
Afslutningsvis skal nævnes, at vi på gene-
ralforsamlingen igen i år vil uddele prisen 

som ”årets ATK’er” – en pris til en (eller flere) 
ATK’ere som på særlig vis har ydet en stor 
indsats for klubben. Økonomisk kommer vi ud 
af 2022 med et overskud og den daglige drift 
er overordnet set i god balance. Med en for-
håbentlig kommende mulighed og beslutning 
om padelbaner, forsvinder klubbens ”buffer”, 
men vi er stand til at drive klubben med højt 
aktivitetsniveau. Bestyrelsen lægger derfor 
op til øget kontingent for 2023 – betinget af 
 accept for padelbaner fra generalforsamlingen. 
Ellers er der uændret kontingent. Vi glæder os 
til  tennis og samvær i ATK i 2022. 

Af formand  
Peter Biltoft-Jensen
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Åbnings arrangement
ATK og Sportscafeen glæder sig til 
 sæson 2023, som vil blive officielt åbnet 
Lørdag den 29 april kl. 12.00 med flaget 
på stander, formanden holder en åb-
ningstale og en udvalgt vil sende flaget 
til toppen.  Klubben vil som vanligt sikre 
at alle som kommer vil blive trakteret 
med øl eller sodavand efter eget valg. 

Klubben vil efterfølgende være vært 
ved grillen fra kl. 13.00 til 15.00 med 
pølser og øl, vand, vin, så alle kan 
komme godt fra start med sæsonen. 

Klubturnerings finaler 
Klubbens turnering vor vi internt finder 
de bedst i de valgt kategorier, afholder 
finaler lørdag den 9 september på Gen-
foreningspladsen. Udvalget håber at 
mange vil deltage i turneringen og de 
”slaggende” vil møde frem og se fina-
lerne. Det er en god dag at se flot tennis 
og møde mange mennesker fra klubben 
på kryds og tværs. 

 
Klubben vil sammen med Sportscafeen 
sikre at alle som møder frem vil få en 
oplevelse ved grillen som er åben fra kl. 
12.30 til 15.30 med pølser og revelsben 
til de fremmødte.

Eventudvalget vil løbende sammen 
med bestyrelsen vurderer om der er 
mulighed for at mødes ved grillen i lø-
bet at sæsonen, her tænkes på om der 
kommer en spilledag hvor både dame 
og herre er på anlægget til en hjemme-
kamp som kunne samle klubben med-
lemmer til hygge og god tennis. 

Dette kunne kombineres med sidste 
kamp i foråret, hvor vi kunne ønske alle 
en god sommerferie.

Følg med på hjemmesiden
 

God sæson 2023 ønsker alle fra  
Eventudvalget



TURNERINGSUDVALGET
2022 blev en sæson med de faste ATK-interne 
turneringer som efterhånden er blevet en 
 tradition i ATK:
• ATK-liga runde 1
• Double turnering
• Klubturnering
• ATK-liga runde 2 

Vi er ved at have en fast tradition for en turne-
ring indendørs, nemlig Juleturneringen, trods 
de noget snævre rammer, som ATK-hallens to 
baner giver for aktiviteter indendørs. 

I 2020 og 2021 var corona-hunden med på 
”dansegulvet” med den konsekvens, at vi ikke 

nåede at få den afviklet omkring julen 2020, inden 
corona lukkede hallen ned. Og til juleturneringen 
2021 fik vi vist sendt corona i omløb mellem nogle 
af deltagerne – i hvert fald viste flere deltagere 
sig efterfølgende at måtte lægge sig med corona 
straks efter turneringen (heldigvis i en tid, hvor 
omikron-varianten havde overtaget smitten).

Men i december 2022 var vi tilbage til norma-
len: ingen corona før eller efter – ja tak! Den 10. 
december 2022 fik vi afviklet en rigtigt hyggelig 
turnering fordelt på 2 puljer med mange jævn-
byrdige hold og mange tætte og gode kampe med 
både gamle og nye deltagere. Antallet af tilmeldte 
magede sig sådan, at der var ingen oversid-
nings-runder, og da nogle fik lov at deltage i 
begge  puljer, var det nogle vel-motionerede del-
tagere, der forlod hallen efter endt dont. 

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 2022 havde vi rigtigt høje 
tilmeldingstal til disse to:
• ATK-liga runde 1: 55 mænd og 6 kvinder 

fordelt på 13 herre puljer og 1 kvinde pulje 
spillede kampe. 

• ATK-liga runde 2: 60 mænd og 8 kvinder 
fordelt på 15 herre puljer og 2 kvinde puljer 
spillede kampe. 

• Udendørs klubturnering: over 100 spillere 
 fordelt på 18 rækker spillede 157 kampe.

Klubturneringen blev skudt i gang inden som-
merferiens afslutning, som det nu har været til-
fældet et par år. Dette for at muliggøre afvikling af 
kampe, særligt for rækkerne med mange tilmel-
dinger, hvor Herresingle B og Herresingle C var 
de største af rækkerne. Veteran single blev, for 
3.gang, splittet i to, hhv. +40/45 og +50/55, hvor 
særligt sidstnævnte havde fin tilmelding. Vi laver 
lidt justeringer i turneringsformatet fra år til år, når 
vi ser potentiale for forbedringer, men justerer 
selvfølgelig tilbage eller i en anden retning, hvis vi 
kan se, at det ikke fungerer. 

To af de ting, som vi lader os lede af, i (bl.a.) 
klubturneringen, er, at rækkerne bliver nogen-
lunde homogene og deltagerne får så vidt mu-
ligt flere gode kampe. Hertil er det helt rigtige 

Herresingle A: Frederik Emmertsen
Damesingle A: Birthe Henriksen
Herredouble A: Christoffer Sodemann/ 

Christian Sodemann
Damedouble A: Birthe Henriksen/  

Annemarie Dencker
Mixdouble A: Anja Biltoft-Jensen/Peter 

Biltoft-Jensen
Herresingle B: Jens Adolphsen
Damesingle B: Olga Marcenko
Herredouble B: Andreas Vogel Kielgast/

Anders Øhrwald
Damedouble B: Hanne Busk/ 

Malene Hedegaard
Mixdouble B: Kirsten Wæver/ 

Charles Lundqvist
Herresingle C: Mikkel S. B. Olesen
Damesingle C: Pernille Nygaard Rasmussen
Herredouble C: Kim B. Nielsen/Jan Hansen
Damedouble C: Maria Dalum/ 

Karin Sørensen
+40/45 single: Thomas Christophersen
+40/45 double: Per Jørgensen/ 

Nils Daugaard
+50/55 single: Peter Biltoft-Jensen

ATKs klubmesterskaber 2022 blev afviklet fra  
midt juni til 10. september. Klubmestre blev:
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turneringsformat og række-/pulje-inddeling 
kun én af faktorerne for at dette lykkes. Men 
deltagerne er naturligvis det vigtigste – og i 
ATK så vi igen klub- og fællesskabsånd, når 
det er bedst. Særligt i sommerperioden, hvor 
mange rejser eller har andre forehavender, er 
det en stor fornøjelse at se den rummelighed 
og fleksibilitet, som der udvises overfor hinan-
den, 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 tur-
neringsudvalget 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 klub-
turneringen tilbyder – at få spillet en masse 
gode kampe, heriblandt også mod andre spil-
lere man måske ikke lige har prøvet kræfter 
med før. Hvilket er den perfekte overgang til 
ATK-ligaen, som også kan netop dette.

ATK-liga bød igen i år på 2 gode runder – 
hhv. i for maj-juni og juni-september. Ligesom 
sidste år blev der igen i år oprettet google drev 
så deltagerne kunne følge med i kamp resul-
tater løbende fra de forskellige puljer. Som 
det kan ses der af antal spillet kampe i ATK-

liga’ens runder blev ikke alle kampe spillet, 
dog fik kvinderne spillet de allerfleste. 

Som den sidste turnering skal nævnes 
double turneringen, som er en 1-dags-turne-
ring, der afvikles tæt på sommerferie-starten. 
Ligesom til juleturneringen, blev turneringen 
afviklet som en puljeturnering og spillet på 
tid. De to ting i kombination bidrager til tætte 
kampe og god intensitet. Også 2022-udgaven 
bød på masser af spillelyst, fokus og fighter-
ånd, men også smil, grin og glimt i øjet. 

Endelig står Turneringsudvalget for udfor-
dringstavlen. Den giver alle, der vil, mulighed for 
at udfordre andre ATK’ere 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 
prøver turneringsudvalget selvfølgelig at hitte på 
nye, bedre turneringsformater. Eller andet der 
kan gøre turneringsoplevelserne sjovere. Hvis du 
har gode forslag til forbedringer, er du velkom-
men til at skrive til os på km@atk-tennis.dk.

Juleturnering
For motionister

DEC. Holdturnering  
i Ryparken
For alle - DAI

JAN. - 
APR.

ATK liga runde 2
For 4. hold
motionist

JUN. - 
AUG.

Doubleturnering
For alle

JUN.Klub-
mesterskaber
For alle

JUL. - 
SEP.

Holdturnering  
i Herlev
For alle - DAI

AUG.

Landsstævne
For alle - DAI

1. - 3. 
SEP.

Doubleturnering
For 4. hold
motionist

18. 
FEB.

Turnering i 
 Ryparken
For alle - DAI

OKT. - 
DEC.

ATK liga runde 1
For 4. hold
motionist

APR. -
JUN.

Pinseturnering
For alle - DAI

27. - 29. 
MAJ

ÅRSHJUL

2023
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Efter den lidt heldige oprykning til senior 
serie 3 kunne vi se frem til store udfordringer 
i 2022, men heldigvis havde vi inden sæson-
start fået forstærkninger både på dame- og 
herresiden. Derfor fulgte vi fint med fra start, 
og de første fem kampe blev alle afgjort 
med 3-2 til et af holdene. Samlet set blev 
vi placeret lidt under midten i rækken med 
god afstand til nedrykningspladserne. Dog 
er det altid lidt at et lotteri, fordi holdene fra 
de store klubber, herunder ATK, ofte slet ikke 

kan rykke op og/eller ned. Den forstærkede 
trup betød også, at vi i løbet af sæsonen kun 
i mindre grad behøvede reserver, men de, der 
stillede op, skal naturligvis have en stor tak. 
Også tak til de frivillige bag holdene og Lars 
for fin forplejning. Forhåbentlig kan vi se frem 
til en lige så god sæson i år med tilsvarende 
gejst og spillestyrke. 

Venlig hilsen
Mads, holdkaptajn for 5.-holdet

5.-HOLDET   
HOLDER  
SKANSEN

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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Turneringen er for alle, som ønsker at 
komme i gang i sæsonen. Men for spil-
lere, som ønsker at komme på ranglisten 
i starten af sæsonen og/eller ønsker at 
komme i betragtning til at spille på et af 
klubbens senior-serie-hold er den særlig 
vigtig at holde øje med. 

Holdspillere udtages i starten af sæso-
nen med udgangspunkt i den opdatering 
af ranglisten, som indspil-turneringen 
medfører. Ranglisten er også udgangs-
punktet for udfordringskampe, hvilket 
man kan læse mere op på hjemmesiden 
under turneringer.

I indspilningsturneringen inddeles 
deltagerne i puljer efter styrke, for at så 
mange som muligt får gode og spæn-
dende kampe. Puljevinderne kan gå 
 videre i en anden runde. 

I sidste halvdel 
af april og et lil-
lestykke ind i maj 
2022 deltog 85 
spillere – 65 mænd 
og 20 kvinder. 

 

Så…. brænder du allerede nu for at 
komme så hurtigt i gang som muligt, 
drømmer du om en plads på et af ATK-
senior-serieholdene, så skal du holde 
øje med nyhedsbreve og hjemmesiden 
fra omkring 1. april 2023. Der vil komme 
en egentlig invitation og mere detaljeret 
beskrivelse.

Venlig hilsen
Senior-udvalget, Dennis Lind

INDSPILNINGS-
TURNERINGEN
Hvert år indledes udendørssæsonen med en  
invitation til at  deltage i indspilningsturningen.
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ARBEJDERNES TENNIS KLUB

af Nikolaj Gülstorff

Juniorafdelingens træningssæson i 2022 var 
i høj grad en videreførelse af de foregående 
sæsoners successfulde aktiviteter. Vores tra-
ditionsrige drop-in træning lever i sit bedste 
velgående, hvor fællesskab, mangfoldighed og 
daglig tennisudvikling trives.

Vi har ligesom de seneste sæsoner fortsat 
rekordmange juniorer, der træner med i løbet 
af ugen. I bredden af klubspillere er der flere, 
der spiller to gange om ugen end én gang 
om ugen. Størrelsen af vores minitennishold 
er vokset og en større del af vores spillere er 
begyndt at spille individuelle turneringer rundt 
omkring i landet, såvel som at deltage og 

konkurrere for ATK under den årlige juniorhold-
turnering. 

Tilmed har flere juniorer, der konkurrerer på 
det højeste nationale niveau, tilknyttet sig ATK. 
Det er blandt andet i kraft af succesen, der 
hersker blandt ATKs egen avlede spillere, som 
vækker interesse udefra, men også det tætte 
fællesskab, der er etableret i klubben mellem 
trænere og spillere. Det er fantastisk at ATK 
fortsat kan rumme, udvikle og imødekomme 
spillere af alle aldre og niveauer, og det er 
tydeligt at mærke den positive energi, der dag-
ligt ånder på banen.

I 2022 gennemførte vi som vanligt vores år-
lige sommercamps i uge 26 og uge 31. Trods 
varmen, blev der arbejdet, leget og konkur-

JUNIORUDVALGETS 
BERETNING 2022
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reret flittigt under de planlagte aktiviteter. 
På sidstedagen afholdte vi det traditionsrige 
ATK-OL, hvor børnene dystede i forskellige 
discipliner. Der blev uddelt lækre præmier til 
vinderne og som noget nyt også til campens 
fire F’er: Campens Fighter, campens Foku-
serede, campens Fair-Player og campens 
Fremskridt… Tak til de frivillige trænere og til 
sportscaféen for som altid at servere en læk-
ker frokost.

Stor frivillighed i ATK’s trænerteam
På trænersiden klarer juniorafdelingen sig 
rigtig flot med et veletableret trænerteam, der 
gensidigt inspirerer hinanden og interesserer 
sig for for udviklingen af spillere, samtidigt 
med at bevare og videreføre vores vidunder-
lige miljø. I sommers kunne vi byde ukrainske 
træner Sergii Orekhova velkommen i ATK som 
fast træner. Sergii har en livslang karriere som 
professionel tennistræner, hvis arbejde harmo-
nerer godt med ATK’s egne traditioner og træ-
ningskoncepter. Sergii kan fleksibelt træne alle 
typer af spillere og med et stort engagement 
for sporten bringer han en masse ny inspira-
tion til vores juniorer og er derfor en fantastisk 
addition til vores trænerteam. 

Yderligere er flere af ATK’s juniorer tiltrådt 
som hjælpetrænere, hvor de arbejder selv-
stændigt og motiveret for at holde træningsti-
men sjov og levende for vores yngste spillere. 
En håndfuld af hjælpetrænerne tog i løbet af 
efteråret til DTF’s trænerkurser for at uddanne 
sig og blive klogere på trænergerningen. Der 
blev også afholdt et internt hjælpetræner-
kursus i ATK, hvor der blev uddelt fif og givet 
eksempler på, hvordan man kan forvalte 
træningsaktiviteter. Det er skønt, at de nye 
trænere er interesserede i at søge viden og ‣
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inspiration, som de kan tage med videre til 
træningstimerne. 

Sammen med vores to dygtige og vedva-
rende trænere Katerina Norup og Mikko Bach, 
samt junioransvarlige Nikolaj Gülstorff, bliver 
der dagligt leveret en disciplineret og spæn-
dende træning, der interesserer sig for den 
enkelte junior, fællesskabet og udviklingen af 
den nye generation af juniorer.

Stort tak til trænerteamet Katerina, Sergii, 
Mikko, Nikolaj og Jens for den flotte indsats 
i 2022 og yderligere tak til alle vores skønne 
hjælpetrænere Vilma, Elisa, Maren, Ellen, Fi-
del, Julie, Alexander, Eik, Emil og Kshitj for at 
hjælpe med at holde hjulene kørende.

Holdturnering og individuelle resultater
Interessen for at spille kampe har været opad-
gående blandt klubbens juniorer, og vi kunne 
derfor stille to juniorhold til sommerens hold-
turnering. For mange af spillerne var det første 
gang, de skulle ud og konkurrere i  “officielle” 
kampe, hvilket de klarede på bedste manér. De 
spillede fair-play med respekt for modstanderne 
og viste en stærk holdånd og kammeratlighed 
overfor hinanden under hele holdturneringen. 

Vores U16 pigehold bestående af Maren, Julie, 
Elisa, Vilma, Marie og Viktoria sluttede des-
værre sidst i deres pulje, men ved godt mod. 
Vores U14 drengehold klarede sig flot og endte 
på en andenplads i deres pulje. På holdet var 
Sebastian, Mikkel, Maximillian, Anton, Loui og 
Adam. Tak til de frivillige holdkaptajner for at 
træde til og hjælpe med at samle spillerne til de 
forskellige holdkampe. 

Også individuelt har ATK’s juniorer klaret sig 
bemærkelsesværdigt flot i år. Både Bastian 
Lage, Gustav Clevin, Eik Bechgaard og Mikko 
Bach har vundet turneringer i løbet af 2022. 
Eik og Mikko vandt sammen sjællandsmester-
skaberne udendørs i double, mens Mikko selv 
vandt sjællandsmesterskaberne i single uden-
dørs og fik en flot andenplads indendørs. Des-
uden spillede Mikko sig bl.a hele vejen til finalen 
i en international Tennis Europe turnering og 
vandt sølv ved ungdomsmesterskaberne i dou-
ble med sin makker Christoffer Thielsen fra KB. 

Det er spændende at følge, hvordan udvik-
lingen tager fat hos ATK’s løver og i 2023 ser 
vi frem til mange flere dage med god energi og 
engagement til træningen, arrangementer, og 
holdkampe. 

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

SIDE 14

ATK - NYT  NR. 1 - JANUAR 2023



EVENT-

ÅBNINGS

ARRANGEMENT
KLUBTURNERINGS

FINALER

UDVALGET
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ATK og Sportscafeen glæder sig til 
sæson 2023, som vil blive officielt åb-
net Lørdag den 29 april kl. 12.00 med 
flaget på stander, formanden holder 
en åbningstale og en udvalgt vil sende 
flaget til toppen. Klubben vil som van-
ligt sikre at alle som kommer vil blive 
trakteret med øl eller sodavand efter 
eget valg. 

Klubben vil efterfølgende være vært 
ved grillen fra kl. 13.00 til 15.00 med 
pølser og øl, vand, vin, så alle kan 
komme godt fra start med sæsonen. 

Klubbens turnering vor vi internt finder 
de bedst i de valgt kategorier, afhol-
der finaler lørdag den 9 september på 
Genforeningspladsen. Udvalget håber 
at mange vil deltage i turneringen og 
de ”slaggende” vil møde frem og se 
finalerne.  Det er en god dag at se flot 
tennis og møde mange mennesker fra 
klubben på kryds og tværs. 

Klubben vil sammen med Sports-
cafeen sikre at alle som møder frem vil 
få en oplevelse ved grillen som er åben 
fra kl. 12.30 til 15.30 med pølser og 
revelsben til de fremmødte.

Eventudvalget vil løbende sammen med bestyrelsen vurderer om der er mulig-
hed for at mødes ved grillen i løbet at sæsonen, her tænkes på om der kommer 
en spilledag hvor både dame og herre er på anlægget til en hjemmekamp som 
kunne samle klubben medlemmer til hygge og god tennis. 

Dette kunne kombineres med sidste kamp i foråret, hvor vi kunne ønske alle 
en god sommerferie.

Følg med på hjemmesiden

God sæson 2023 ønsker alle fra  
Eventudvalget. 



Cafeen

Cafeen

Sportscafeen vil gerne takke alle for 
sæson 2022 som var den første som-
mersæson som ikke blev påvirket at 
Corona i 3 år.

Dette har betydet at vi alle har 
kunne føles os fri for restriktioner og 
givet los på de ting som låste os i en 
svær periode. Men nu er vi så godt 
som tilbage på vores gamle niveau, 
hvor vi kan være samme uden alle 
disse forbehold.  

Men vi håber at I alle sammen, 
samme med os vil fastholde nogle 

af de ”gode” ting som vi alle lærte 
omkring Corona, vi fastholder at der 
er mulighed for at spritte hænder når 
vi man kommer i cafeen, vi forsøger at 
fastholde, at man ikke benytter cafeen 
til gennemgang til toiletterne, da der 
serveres mad og drikkevare i området. 
Vi håber på jeres forståelse.

Sportscafeen vil fastholde priserne 
som var i 2022 og håber at I alle for en 
god sæson med hygge på terrassen 
i godt vejr og sammenmed en masse 
gode mennesker. 

 

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

SIDE 16

ATK - NYT  NR. 1 - JANUAR 2023



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

Årets hyg-ind startede med rekord stort frem-
møde på over 30 medlemmer. Det var startskud-
det til endnu en populær hyg-ind sæson med 
rigtig mange nye medlemmer som både var ny-
begyndere og mere øvede spillere. Alle hyggede 
sig med de mere  rutinerede hyg-ind medlemmer.

Vejret i årets hyg-ind sæson var lidt blandet 
og desværre var det ofte onsdag at ugens 
regnvejr ramte. Heldigvis kunne flere hyg-ind 
aftener afvikles delvist da regnen først kom 
midt i hyg-ind aften.

Mange nye medlemmer oplevede den 
h yggelige stemning til hyg-ind og lærte nye 
spille bekendtskaber at kende både på  banen 
og ved kaffe/kage i  midtergangen.

Som altid sluttede året af med hyg-ind 
t urneringen og middag sidste i september.

Vi ser frem til ny hyg-ind sæson i 2023.
 

Venlig hilsen
Hyg-ind udvalget
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Til World Sports Games satser tennisudvalget 
på deltagelse af senior- og veteranhold.

Der står fortsat oplysninger om tennis-
arrangementerne på ATKs hjemmeside:  
atk-tennis.dk samt på DAIs hjemmeside: 

dai-sport.dk/region-hovedstaden-tennis/

Vi mangler folk til at tage 
 turneringsvagter.
Dvs. folk der tager imod kampresultater og 
sætter kampe i gang. Det drejer sig især om 

Pinseturneringen og Landsstævnet. Man kan 
f.eks. nøjes med at tilmelde sig nogle timer. 
Man plejer at få nogle gode oplevelser.

Henvendelse til Ole Juhl, e-mail  
olejuhl@webspeed.dk

Med venlig hilsen
Tennisudvalget

DAI TENNIS-
ARRANGEMENTER 
I REGION HOVED
STADEN I 2023

DAI DATOER 2023:
HVAD HVORNÅR HVOR

Indendørs holdturnering 7. januar – 29. april Ryparkhallen

Idrætsmøde Regionen marts/april ATK

Pinseturnering 2023 27. maj – 29. maj ATK

Udendørs holdturnering 5. august – 6. august Herlev 

Landsstævne 2023 2. – 3. september KTK

World Sports Games 5. - 10. september Cervia, Italien

Indendørs individuel turnering 30. september – 17. december Ryparkhallen

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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HVORDAN ÆNDRER  
JEG MIT MEDLEMSKAB?
Af Charlotte Bak, sekretariatet

Fremsendelse af ønske om ændring af 
 medlemskab skal ske senest 1. marts 2023.

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 æn-
dre deres indbetalingskort og sende det nye 
mindre 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 fuldtidsmed-
lemskaber i ATK. Medlemmer overføres efter 
anciennitet.

Hvis du bliver fuldtidsmedlem, sender vi 
en opkrævning på det resterende kontingent 
omkring 1. april. Hvis du ikke har fået besked 
inden d. 15. april, er du ikke blevet fuldtids-
medlem 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. 
 Alle skal tilmeldes Betalingsservice på ny!  

Se særskilt info.
2. Man kan betale det udsendte FI-kort.
3. Man kan betale online.
 Gå ind på ATKs hjemmeside: www.atk-tennis.

dk. Klik på banebooking i øverste venstre 
hjørne. Vælg ATK eller ATK-hallen. Log ind 

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. 

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).

Ang. betalingsservice!!!!
Din tilmelding til betalingsservice fungerer ikke 
længere. 

Tilmelding til Betalingsservice er nødvendig igen.
Betalingsservice blev overtaget af et nyt sel-

skab sidste år, og derfor skal alle tilmeldes igen. 
Alle nødvendige informationer står på det 

tilsendte FI kort.

Opdatering af egne medlemsdata.
I bedes venligst sørge for at jeres medlems-
oplysninger er opdatere. Telefonnummer og 
 e-mailadresse kan I selv rette. Adresse ændringer 
skal ske ved at sende besked til kontoret.

Det er vigtigt at jeres data er opdaterede.

Sekretariatet

SEKRETARIATET ERINDRER OM:

Husk at give ATK besked, hvis der er ændringer 
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 2023. Derefter be-
gynder vi at slette medlemmer i restance, for at 
gøre plads til nye medlemmer. Hvis man ikke 
betaler til tiden risikerer man at miste sit med-
lemskab.
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Ønsker alle et godt 2023!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

Cafeen

Cafeen


