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ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
(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
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

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

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

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

Holdudvalg (4.-8.+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
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

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@atp.dk
51 34 85 20
Suppleant
Karin Munk Petersen
karinmunkpetersen@hotmail.com
28 56 12 02

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Liv Deleuran-Skjold
livds89@hotmail.com
60 60 80 69

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

VELKOMMEN TIL UDENDØRSSÆSONEN 2019
PÅ GENFORENINGSPLADSEN.
Jeg håber, at du er kommet godt i gang med
at spille udendørs tennis, når du læser dette
ATK Nyt. Vores banemand Claus startede igen
tidligt i år, så vi kunne få grus under sålerne
allerede fra starten af april. Claus er også gået
i gang med at renovere ”garagerne” i de 2
mellemgange, så det samlede anlæg bliver
lidt rarere at være på. Husk i øvrigt at meld de
problemer I måtte se via hjemmesiden.
I de seneste par år har vi forsøgt at ”opgradere” klubbens tilbud til vores forskellige
medlemsgrupper. Det gør vi for at skabe nogle
gode tennis-miljøer, hvor det er udfordrende
og der altid er nogen at spille med. De gode
miljøer fastholder og tiltrækker spillere. De gode
miljøer smitter igen af på hele klubben, da de
er grobund for sammenhold i klubben, at der er
liv i klubben, at Genneren et sjovt sted at være
– de gør klubben til ATK. På junior-siden har vi
fået en fast indendørs træningsdag om lørdagen – og vi søger hele tiden at tilpasse tilbuddet
til de juniorer som er ekstra entusiastiske. På
motionist-siden har vi udbygget med tilbud inde
om torsdagen og fortsætter med de øvrige aktiviteter udendørs, som f.eks. søndagstræningen,
hyg-ind mv. For holdspillere fastholdes den
ugentlige træning, mens vi har løftet aktiviteterne på elitesiden – både indendørs og udendørs. På elitesiden har vi pt en rekordstor trup
på ca 35 spillere. Der er tegn på at de øgede
aktiviteter bærer frugt og understøtter klubben.
Vi har fået en lille ekstra tilgang af juniorer. Men,

vigtigst af alt, så fastholder vi juniorerne og de
opnår også rigtig gode tennis-resultater. På
senior-siden, så ser vi at mange tiltrækkes af
ATK’s brede og gode træningsmiljø, hvor der
altid er nogen at spille med. Som noget nyt, så
har vi fastansat Bartek, som har været en gennemgående træner i de sidste par år. Udover at
være en super dygtig træner, så passer Barteks
indstilling godt ind i ATK. Med Jens som cheftræner, Liv som junioransvarlig og Bartek som
eliteansvarlig – så har vi nu et rigtig godt team.
Selvom vi prøver at lægge de øgede aktiviteter på ”ydertider”, f.eks. elitetræning om morgenen, så kommer der øget pres på banerne og
det er svært at finde en ledig bane i ”højsæsonen”. 2019 bliver et ”konsoliderings år”, hvor vi
vil se effekten af de øgede aktiviteter. I 2020 vil vi
se om vi skal justere noget op eller ned – og vi vil
derfor gerne have respons fra alle. Vi laver derfor
en ”medlemsundersøgelse”, hvor vi vil høre om
aktiviteter i klubber, brugen af anlæg mv.
På Padel-siden, så er klubben dels blevet
medlem af Dansk Padel Forbund – og vi udbygger med timer om søndagen. Liv, som er
dansk mester i padel, vil stå for at organisere
spillet – og vi etablerer nu padel på vores
hjemmeside. Følg med der.
På turneringssiden bliver 2019 lige så fyldt
med aktiviteter som de foregående år – og vi
har tilmeldt en lang række hold. De turneringer,
som vi er med i giver et væsentligt bidrag til et
levende klubliv blandt juniorer, motionister, se-
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niorer, veteraner og elitespillere. For den enkelte
er det altid spændende at teste sine evner mod
nogle udefra og vi vil gerne at der er mulighed
for turneringsaktivitet for alle med lyst. Deltag
derfor i indspil-turneringen i ATK og kontakt
breddeudvalget, hvis du gerne vil spille på hold.
Herudover er der individuelle DAI-turneringer –
disse er både på ATK’s anlæg og andre anlæg
i København. På elitesiden har vi 5 dame/herre
hold i turneringen. Vores bedste hold ligger i 1.
division og begge aspirerer til at rykke op i Elitedivisionen. Vi kommer til at få masser af god
tennis på Genforeningspladsen.
Generalforsamlingen gav valg til nye medlemmer af bestyrelsen. Det er Anders Dorph, som
blev valgt til sekretær og Liv Deuleran-Skjold,
som blev valgt til junior-repræsentant. Begge
har været aktive i klubben i mange år – og de vil
være med til at fortsætte det gode arbejde.
I tennis Danmark er der også sket ændringer.
Samarbejdet mellem KTU og SLTU er ført
videre og de 2 unioner er blevet opløst og erstattet af en ny Union – Tennisøst. Tennisøst’
hovedopgave er fortsat at sikre et godt udbud
af tennis til dets medlemmer. Sammenlægning

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

har også bevirket at DTF’s vedtægter blev ændret på generalforsamlingen i marts, således
at Tennisøst, Fyn og Jylland nu er medlemmer.
Hertil kommer 6 direkte valgte medlemmer.
Udenfor banerne er livet omkring cafeen
vigtigt. Igen i år vil der være grill-arrangementer, fester mv. Standerhejsning bliver lørdag
den 27 april – mere om dette andetsteds.
Arbejdet på selve Genforeningspladsen er
desværre ikke færdigt endnu. Renoveringen
af ejendommene lakker dog mod enden og
barak-byen vil blive fjernet i løbet af foråret.
Desværre gør problemerne på skøjtebanen,
at der vil være arbejde på pladsen hen over
sommeren.
Afslutningsvis, så skal der lyde en stor tak
til alle dem som lægger frivillige kræfter i klubben. ATK kan ikke fungerer uden det – og det
er en vigtig del af ATK. Den indsats der foregår
i udvalgene, blandt holdkaptajner og i sekretariatet er fantastisk. Tusind tak for det!
Vi ser frem til den kommende sæson på
”Genneren”. I år kan bestyrelsen love godt
vejr, god tennis og samvær og sammenhold i
ATK.
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TRÆNER BARTEK
I bestyrelsens forårshilsen fremgår det, at vi
har fastansat Bartek, som træner i klubben.
Bartek (Bartosz) Terczynksi er oprindeligt
fra Wroclaw i Polen, hvor han kommer ud af
en tennisfamilie b.a. har hans far et tennisakademi i london og hans bror Matt spiller tennis
professionelt. Bartek begyndte selv at spille
tennis, som barn, og har været rangeret i top
10 i hver eneste aldersgruppe i polen. Derudover har han også konkurreret internationalt.
I Danmark er Bartek pt. rangeret omkring
top 15 i single. Derudover, så er han rangeret
omkring top 1000 på ITF's verdensrangliste i
double.
Udover at være uddannet tennistræner (PTR
Professional, London), så har Bartek også en
universitetsgrad i Sports Management fra Metropolitan University of London.
Privat er Bartek bosiddende i Hillerød sammen
med sin forlovede Magda og deres fælles søn
Leon på 4 år.v

ELITEAFDELINGEN
Generelt har der i elitetruppen været fokus
på at være fleksibel mht. mulighederner for
at kunne træne, da vi, i ATK, modsat mange
andre klubber råder over en elitetrup, som hovedsageligt bestå af spillere over 20 år. Det har
betydet, at der udover aften træning, også har
været arrangeret træning om morgenen samt
weekenden. Udover den øgede aktivitet har
der også været et fokus på at højne kvaliteten
samt fokuset, hvilket også kan ses på de præstationer, som de enkelte spillere og hold har
præsteret over sæsonen. Planen er derfor at
forsætte disse udendørs.
De sidste runder af holdturneringen indendørs er netop overstået for klubbens elitehold.
Det resulterede i et par oprykning - og en lige
ved og næsten. 1. Herre er igen at finde i elitedivisionen, da de ved at vinde sidste runde

over Birkerød vandt 1. divisionen og dermed
indkasserede en direkte adgangsbillet til næste indendørssæson's elitedivision. 1. Damer
tabte afgørende kamp mod Virum med mindst
mulig margin og måtte derfor indkassere sæsonens eneste nederlag. Desværre var det ét
for meget, hvorfor holdet bliver i 1. division. 2.
Herre rykker også op efter en solid præstation
i Liga 2 og vil derfor spille i Liga 1 næste vinter.
Samme var tilfældet for 2. damer, som også
rykker op. 3. holdene bliver i deres respektive
liga'er for nu.
Udendørs vil klubbens 2 første hold igen
kandidere til oprykning til elitedivisionen, mens
de resterende 3 hold (2 dame og 1 herre) spille
i Liga 2 med et håb om oprykning for 2 af
holdene.
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INDSPILNINGS
Af Dennis Lind
Turneringen er for alle, der ønsker
• at komme på klubranglisten (giver mulighed
for holddeltagelse og for at udfordre i løbet
af sæsonen)
• at deltage i holdkampe (4. til 8. hold og
Veteran)
Ønsker du i 2019 at spille på 4-8.- eller
veteranhold, skal du deltage i puljeturneringen. Det gælder også for spillere/reserver,
som var på hold i sidste sæson.
Bredde-og holdudvalget inddeler de tilmeldte
deltagere i grupper af 3 ud fra det forventede
spillemæssige niveau (tidligere holddeltagelse,
rangliste, m.m.).
I grupperne tildeles hver spiller to kampe.
Disse kampe skal være afviklet og indberettet
senest søndag d. 28. april kl. 16.
Resultaterne sendes til lind.dennis@gmail.com.
D. 29. udsendes puljeresultaterne til næste
runde.
Fra d. 29. april og frem til og med d. 5. maj
kl. 18 har vinderne af puljerne mulighed for at
udfordre en spiller i op til to puljer over deres
egen - for evt. at forbedre rangliste-placeringen.
Resultatene af alle kampe skal indberettes
senest søndag d. 5. maj kl. 18 hvorefter ranglisten justeres og præsenteres på hjemmesiden.
Herefter udtager bredde/hold-udvalget sæsonens holdspillere og –reserver. Ranglisten er
udgangspunktet for holdudtagelse. Man skal
dog være opmærksom på, at singleranglisten
kun er vejledende, fordi der også tages højde
for holdsammensætningen (Double-spillere
er ikke nødvendigvis på singleranglisten). I år
etableres en mix-double-rangliste, se andetsteds.

Tilmelding via hjemmesiden – hvis der er
problemer med tilmeldingen, så skriv direkte
til udvalgets kontaktperson. Kort tid herefter
bliver puljerne sendt til deltagerne.
Udfyld formularen omhyggeligt, det gør det
meget lettere for planlægningsgruppen.
Nye spillere uden ranglisteplacering, der
af trænere er vurderet til at kunne spille på
breddehold, bedes samtidig med tilmeldingen bede trænerne om en vurdering af det
omtrentlige spilleniveau (ud fra ranglisten), og
fremsende til Dennis Lind.
Med venlig hilsen Bredde/holdudvalget:
Lene Petri, Dennis Hansen og Dennis Lind.
Kontaktperson Dennis Lind; lind.dennis@
gmail.com, mobil 2972-9809

Afvikling af turneringen
Puljedeltagerne aftaler kamptider indbyrdes
og booker bane med eget- og udfordringsnummer – se regler herfor andetsteds på
hjemmesiden. Kampen skal afvikles indenfor
2 timer. Ved tidsgrænsen vinder den med flest
vundne partier. Der kan ikke bookes forlængelse/genoptagelse af kampen med udfordringsnummer. Der spilles med egne bolde af
rimelig kvalitet.

NYT FRA 2019: Mix-double-rangliste i
ATK.
Klubben vil i år introducere en rangliste for
mix-double.
Vi håber på, at denne rangliste vil skabe
klubliv for den gruppe af medlemmer, som primært spiller mix.
Der er derfor to formål med det nye tiltag:
1. At skabe et turneringsformat for mixdoubler, og derigennem skabe mulighed
for udfordringskampe mellem mix-doubler i
løbet af sæsonen.
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STURNERING
2. A
 t ”rene”-doublespillere kan kvalificere sig
til udtagelse til 4-8. hold – uden nødvendigvis at være på singleranglisten.

Reglerne for udfordring er de samme som beskrevet på hjemmesiden for singleranglisten.
Dog bruges der ikke udfordringsmærke, da de
fire spillere tilsammen kan råde over to timer.

Du kan ikke deltage i begge indspilningsturneringer, og skal derfor vælge:
Ønsker du udelukkende udtagelse til double-kampe på 4-8. hold, skal du tilmelde dig
mix-turneringen. Mix-double-indspil kvalificerer til både MD, HD og DD på holdene.
Ønsker du holddeltagelse bredt (klar til både
single og double) skal du vælge single-formatet, og du kan senere i sæsonen spille dig og
din makker ind på mix-double-ranglisten.

For at sparke gang i mix-ranglisten inviterer
vi til

Tilmelding til turneringen sker på hjemmesiden.

Indspilningsturnering 2019 for mix-hold – i
perioden fra banerne åbner til d. 5. maj
2019.
Ønsker du og din makker ikke at være på
single-ranglisten og gerne vil dyrke spil med
andre mix-teams, skal I tilmelde jer.

Kamp-/puljeprogram sendes til deltagerne
snarest derefter. Resultater af kampene sendes til lind.dennis@gmail.com.

Ranglisten er for faste mix-par.

Mix-ranglisten vil blive offentliggjort kort efter
turneringens udløb d. 5. maj 2019.
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AK TIVITETSK A
APRIL

15.04.2019
Elitetræning kl.18-21. 4
baner

MAJ

JUNI

02.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

01.06.2019
Holdkamp Elite

06.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

02.06.2019
Holdkamp Junior

09.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

03.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

11.05.2019
Holdkamp Elite

06.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

12.05.2019
Holdkamp Junior

08.06.2019
DAI pinseturnering, ATK

13.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

09.06.2019
DAI pinseturnering, ATK

16.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

10.06.2019
DAI pinseturnering, ATK

27.04.2019
Standerhejsning kl. 12

20.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

13.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

29.04.2019
Elitetræning kl.18-21. 4
baner

23.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

17.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

25.05.2019
Holdkamp Elite

20.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

26.05.2019
Holdkamp Junior

21.06.2019
Elite turnering

27.05.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

22.06.2019
Elite turnering

30.05.2019
Holdkamp Elite

23.06.2019
Elite turnering til kl. 15

18.04.2019
Elitetræning kl.18-21. 4
baner
20.04.2019
Camp for alle. Kl.9-17
21.04.2019
Camp for alle. Kl.9-17
22.04.2019
Camp for alle. Kl.9-17
25.04.2019
Elitetræning kl.18-21. 4
baner

30.04.2019
juniortræning starter

24.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
27.06.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
28.06.2019
juniortræning slutter

LINK TIL ÅRSHJUL:
http://newtennis.dk/pdf/ATKÅrshjulet.pdf

29.06.2019
ATK. Double turnering
30.06.2019
Sommercamp 1. Junior

ALENDER
JULI

AUGUST

2019
SEPTEMBER

01.07.2019
Sommercamp 1. Junior. Elitetræning kl.18-20. 3 baner

01.08.2019
Elitetræning kl.18-21.4 baner
Klubturnering starter

02.09.2019
klubturnering
A-række starter

02.07.2019
Sommercamp 1. Junior

05.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

05.09.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

04.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

07.08.2019
Sommercamp 2. Junior

06.09.2019
juniortræning slutter

08.08.2019
Sommercamp 2. Junior.
Elitetræning kl.18-21.4 baner

07.09.2019
DAI Landstævne, KTK
Hold.Junior slutspil.

09.08.2019
Sommercamp 2. Junior

08.09.2019
DAI Landstævne, KTK
Hold.Junior slutspil.

08.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner
11.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

10.08.2019
Holdkamp Elite

15.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

12.08.2019
juniortræning starter.
Elitetræning kl.18-21.4 baner

18.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

15.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

22.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner
25.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

17.08.2019
Holdkamp Elite
18.08.2019
Holdkamp Junior
19.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

27.07.2019
DAI Holdturnering, ATK

22.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner

28.07.2019
DAI Holdturnering, ATK

24.08.2019
Holdkamp Elite

29.07.2019
Elitetræning kl.18-20. 3
baner

25.08.2019
Holdkamp Junior
26.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
29.08.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
30.08.2019
klubturnering - de indlededende runder slutter
31.08.2019
Holdkamp Elite

09.09.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
12.09.2019
Elitetræning kl.18-21. 4 baner
14.09.2019
Klubturneringsfinaler - for alle.
Klubfest
21.09.2019
DAI indendørsturnering
starter. Individuel.
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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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STANDERHEJSNING
LØRDAG DEN 27. APRIL 2019
Bestyrelsen og Eventudvalget byder alle medlemmer
velkommen til en ny dejlig sæson med grus under fødderne.
Vi sætter vimplen i mellemgangen kl.12.00
Der vil blive budt på en forfriskning til halsen.
Til de medlemmer, der har lyst til fortsat hyggeligt samvær vil

Sports Cafeen
være klar med en lækker frokostbuffet kl.13.15 til en pris af
Kr. 150,00

Vil du deltage i dette arrangement sammen med dine medspillere,
så se hvordan du tilmelder dig på hjemmesiden.
TILMELDING/BETALING SENEST DEN 23. APRIL.
Vi gør opmærksom på, at det er den eneste tilmeldingsmulighed.
Der vil være plads til 75 deltagere så ”først til mølle-princippet”.
På Gensyn
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JUNIORAFDELINGEN
Af Liv Deleuran-Skjold

TILMELDING TIL SOMMERENS JUNIORTRÆNING ER KLAR
- tilmeld dig nu, så du er sikret en plads på træningen.

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
SIDE 12

ATK - NYT NR. 2 - APRIL 2019

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Kære juniorspillere
Vintertræningen er ved at nå sin ende, og det
betyder, at vi snart må komme ud og glide på
gruset igen og nyde Genneren.

Du finder betalingslinks under overskriften
”Tilmeldingsgebyr”, som vist her:
1 gang om ugen:
https://atk.halbooking.dk?holdnr=151&pid=01

Vi starter træningen udendørs tirsdag d. 30.
april med træning tirsdage, onsdage, torsdage
og fredage. Derfor er det også tid til, at du
skal tilmelde dig sommerens juniortræning.

2 gange om ugen:
https://atk.halbooking.dk?holdnr=152&pid=01

Klik på følgende link: http://www.atk-tennis.
dk/content/træning-sommer for at se hvornår
der er træning for dig og for at tilmelde dig
træningen.

Holdspiller 2-4 gange om ugen:
https://atk.halbooking.dk?holdnr=153&pid=01
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på junior@atk-tennis.dk.
Bedste hilsner fra
Juniorafdelingen
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ARBEJDERNES TENNIS KLUB

SENIORIDRÆTTEN
Af Henning Poulsen

Inden længe er vi klar til den nye sæson
2019. Håber vi får nogle gode baner, så vi kan
nyde spillet.

På nuværende tidspunkt er der ca. 38
deltagere hos os.
På Gensyn 7. maj.

Tirsdag den 7. man 2019 kl. 10.00 med
forhåbentlig godt vejr.
Petanque håber vi kommer godt i gang.
Efter spillet kan vi nyde terrassen og Caféen
vil byde os velkommen igen.

DAI DATOER 2019:
HVAD

HVORNÅR

HVOR

Indendørs holdturnering

5. januar – 14. april

Ryparkhallen

Idrætsmøde Tennis

4. april kl. 19.00

ATK

Pinseturnering 2019

8. – 10. juni

ATK

World Sports Games for hold
for seniorer og veteraner

1. juli – 7. juli

Tortosa, Spanien

Udendørs holdturnering

27. – 28. juli

ATK

Landsstævne 2019

7. – 8. september

KTK

Indendørs individuel turnering

21. september – 15. december

Ryparkhallen

Deadline for nr. 1 / 2020 er den
3/12 med udgivelse i uge 2/3
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ARBEJDERNES TENNIS KLUB

HYG IND
Af Theis Thrane

Hyg ind er er tilbud til begyndere og letøvede medlemmer
i ATK.
Hyg ind spilles på bane 5-8 hver onsdag
fra kl. 18.30 i perioden maj-august og fra
kl. 17.30 i september.
Ultimo september afholdes en hyg ind afslutning hvor man kan købe mad og drikke.
Hyg ind foregår på den måde at man skriver
sig på en liste med sit navn og så fordeles
der herre, dame og mixdoubler alt efter hvor
mange medlemmer som medvirker. Der spilles i 30 minutter og så kan man skrive sig på
listen igen.

Hyg ind er populært så til tider skal man vente
i 30 minutter før man kan spille igen.
Mens man venter kan man nyde en kop
kaffe og lære nye medlemmer at kende.
Hyg ind er god indgangsvinkel til at komme
i gang med tennis og til at møde nye tennismakkere.

KONTINGENT – RESTANCER
Hvis man er i restance med sit kontingent og
ikke har betalt inden 1. maj, bliver ens nummer
spærret, så man ikke kan reservere baner.

med medlemsnummer og pinkode. Derefter
fremgår det af skærmbilledet, hvordan der
betales.

Hvis du endnu ikke har betalt, har du sikkert
smidt dit FI kort ud, og skal derfor betale online, eller direkte til ATKs bankkonto.
On-linebetaling på ATKs hjemmeside
www.atk-tennis.dk :
Klik på banebooking i øverste venstre
hjørne. Vælg ATK (Sommerbilledet). Log ind

OVERFØRSEL TIL ATKS BANK KONTO:
5331 0415586 (Husk at meddele navn og
medlemsnummer).
Det ville gøre livet i Sekretariatet meget lettere, hvis der ikke fandtes restanter d. 1. maj.
Sekretariatet.

KON TORTID:
ATKs kontor har åbningstid tirsdage (1. maj - 1. oktober) kl. 19-20. Er vi en sjælden gang
ikke at træffe, kan du fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer eller sende en mail til
atk@atk-tennis.dk.
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Byder velkommen til en ny sæson!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

