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ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54

2400 København NV
telefon 38 34 64 38

ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 
E-mail : atk@atk-tennis.dk

Hjemmeside: www.atk-tennis.dk

Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen,
Fortly 6, 2610 Rødovre

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

Antal medlemmer: ca. 1.400
Medlem af Dansk Tennis Forbund

Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Bestyrelsen

FORMAND :
Henning Poulsen
Madumvej 40 A · 2610 Rødovre
telefon 44 91 32 28
E-mail: henningpoulsen@mail.tele.dk

KASSERER:  
Lars Knudsen 
Fortly 6 · 2610 Rødovre 
telefon 36 41 31 22
E-mail: laknu@knudsen.mail.dk

NÆSTFORMAND: 
Svend Anthon Nielsen
Birkeparken 1, 1. dør 3 · 4300 Holbæk
telefon 21 66 10 90
E-mail: svend.anthon@youmail.dk

SEKRETÆR:  
Ole Juhl
Hyttevænget 11 · 2665 Vallensbæk Str. 
telefon 43 73 23 90
E-mail: olejuhl@webspeed.dk

UNGDOMSLEDER: 
Allan Bruun
Flakholmen 25, 1. nr. 2 · 2730 Vanløse 
telefon 20 80 16 66
E-mail: allan@allanmurphy.dk

Karin Munk Petersen
Himmerlandsvej 4, 2. th · 2720 Vanløse
telefon 28 56 12 02
E-mail: karinmunkpetersen@hotmail.com

Spilleudvalg

SPILLEUDVALGSFORMAND & WEBMASTER:
Lars Husby
Ægirsgade 67, 2.th · 2200 København N 
telefon 61 28 64 38
E-mail: lars@husby.dk

ELITEUDVALGSFORMAND:
Steen Elsborg
Rødkildevej 30 · 2400 København NV 
telefon 38 33 27 17
E-mail: se@elss.dk

ØVRIGE SPILLEUDVALGSMEDLEMMER:
Anders Dorph
telefon 51 56 36 38
E-mail: andersdorph@hotmail.com

Hanne Busk
telefon 38 74 71 70
E-mail: hanne.busk@gmail.com

Jan Nygaard Jensen
telefon 35 11 09 33
E-mail: jan@nygaard-it.dk

John Roy Vesterholm
telefon 38 87 38 48
E-mail: vesterholm1@hotmail.com

Lene Petri
telefon 51 34 85 20
E-mail: lbl@ask.dk

Henrik Nygaard Jensen
telefon 51 51 36 58
E-mail: hnj@ks.dk

Bladredaktion

Karin Munk Petersen, Henning Poulsen,  
Lars Husby og Allan Bruun

Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.)
E-mail: nikolasvedel@gfnet.dk

Bruno Hasselberg
telefon 43 45 59 57
E-mail: hasselberg@mail.123.dk
E-mail (arbejde): bha@kls.dk

Trykkeri: KLS Grafisk Hus
Oplag: 1400 stk.
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INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 28. januar 2010
Kl. 19.30 i Klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent   
2. Protokol og beretninger   
3. Regnskab   
4. Budget   
5. Indkomne forslag   
6. Valg   
 a. Formand Henning Poulsen    (valg for 2 år)
 b. Sekretær Ole Juhl    (valg for 2 år)
 c. Ungdomsleder Allan Bruun    (valg for 2 år)
 d. Eliteudvalgsformand Steen Elsborg    (valg for 2 år)
 e. Bestyrelsessuppleant Thue Jensen    (valg for 2 år)
 f. Revisor Mogens Vendelbo    (valg for 2 år)
 g. Revisorsuppleant Bruno Hasselberg    (valg for 2 år)
 h. Spilleudvalg Lars Husby    (valg for 2 år)
    John Roy Vesterholm    (Valg for 2 år)
    Hanne Busk    (valg for 2 år)
    Jan Nygaard Jensen Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år)
 i. Spilleudvalgssuppleant Allan Bruun Ønsker ikke genvalg (valg for 2 år)
    Vakant    (valg for 1 år)
7. Eventuelt   

Forslag skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2010 kl. 18.00 på adressen
Henning Poulsen, Madumvej 40 A, 2610 Rødovre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

De følgende sider indeholder skriftlige beretninger, som på generalforsamlingen 
eventuelt vil blive fulgt op med supplerende bemærkninger.

OBS: Oplysninger om medlemskab for sæson 2010 findes på side 29.
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Tiden er nu inde til en beretning for året 2009. 
Vi er nu rykket ind i 2010 og kan se frem til en 
forhåbentlig dejlig sæson på Genforenings-
pladsen.

Rigtig GODT NYTÅR ønsker bestyrelse og 
spilleudvalg alle vore medlemmer i klubben. 
Med dette ønske knytter vi også et håb om, 
at vore baner 1 – 4 efter en renovering num-
mer 2 kan tilfredsstille os, og at alle tidligere 
ærgrelser må være væk. 2 ualmindeligt dårlige 
år med uduelige baner skulle nu være slut. På 
andetsteds i bladet er der en lille ”føljeton” 
omkring vore baneproblemer og det endelige 
slutresultat.

Hvis vi kan godkende de nyanlagte baner 
vil klubben selvfølgelig prøve at få kommunen 
til at renovere bane 5 – 7 samt Borups bane, 
men lad os nu lige se, hvordan den kommende 
sæson bliver med bane 1 – 4.

Medlemstallet er fortsat meget stabilt, og 
ATKs samlede medlemstal udgjorde 1398 med 
følgende fordeling: Fuldtidsmedlemmer 645, 
Dagmedlemmer 349, Juniorer 155, 198 Pas-
sive, Senioridrætten 51.

1.maj er for mange en rigtig dejlig dag. I 
2010 måske endnu bedre, da den falder på 
en lørdag. En del af vore medlemmer kan ikke 
deltage i sæsonåbningen grundet arbejde, 
men nu bliver der en mulighed for disse 
medlemmer også. Standerhejsningen og den 
efterfølgende hygge i Lotte´s Sports Café er en 
godt start på sæsonen.  

Med de mange medlemmer klubben har, 
er der stort pres på vore baner. Vi har derfor 

haft møde med Tennis Klubben Borup for at 
forbedre den aftale, vi har med hensyn til at 
bruge deres bane ved ledighed. I første om-
gang er det blevet aftalt at ATK kan vælge en 
dag, hvor vore medlemmer kan tegne bane fra 
kl. 1630 og aftenen ud. Bestyrelsen i Borup 
skal på deres generalforsamling behandle et 
ønske fra ATK om, vi sammen med Borup kan 
lave fælles booking på alle 10 baner. Det ville 
være en stor hjælp for os og måske nemmere 
for Borups medlemmer at kunne booke baner 
på nettet i stedet for at skulle tegne bane ved 
fremmøde på deres bane. Nærmere om dette 
tiltag vil blive uddybet i ATK-Nyt i april måned.

Så lykkedes det for vort 1. hold at vende 
tilbage til 1. division, et meget flot come back 
må man sige. Vi ønsker alle omkring holdet Til 
Lykke med oprykningen. Andre af vore hold 
har også gjort det flot, men Spilleudvalgsfor-
manden vil være den rette til at uddybe omta-
len af de forskellige holds resultater i sæson 
2009.

Et tilbagevendende arrangement: Store 
Sportsdag vil måske blive en realitet, mange af 
vore medlemmer fulgte opfordringen fra Active 
Juniors med at komme på Genforeningsplad-
sen til et dejligt samvær på og omkring vore 
baner. Det var ikke kun tennis men mange 
andre sjove påfund. Det kunne måske blive 
med større deltagelse, når man taler med del-
tagerne, der nød dagen på pladsen.

Økonomien i klubben er god, men besty-
relsen drøftede sidste år, om tiden var inde 
til en kontingentstigning. Vi blev enige om, at 
vi inden sæson 2010 endnu en gang skulle 

Formandens 
beretning
af Henning Poulsen
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vurdere om kontingentet skulle foreslås for-
højet. Bestyrelsen er enige om at foreslå en 
kontingentstigning. Forslaget vil blive fremlagt 
på generalforsamlingen og på voksenområdet 
foreslås kontingentet hævet med 100.- kr. På 
generalforsamlingen vil vi meget nøje orientere 
om grunden til denne forhøjelse. ATK har ikke 
siden 2001 haft stigning af kontingentet. Vi har 
altid ført en stram økonomisk politik, men al-
ting stiger, og vi finder det rimeligt med denne 
stigning. Klubben har endvidere en garantifor-
pligtigelse overfor ATK-hallen, så der skal hen-
lægges beløb til et evt. underskud i haldriften. 
Vi ved, at der inden for nogle få år vil være en 
ændring af låneforholdet i hallen, vedligehold 
af hallen begynder at blive en større udgift.

 ATK har planer om at få udvidet vor bane-
kapacitet, og det kunne meget vel tænkes, at 
klubben ikke fik alle ønsker opfyldt uden selv 
at være med i de udgifter, der måtte være brug 
for. Bestyrelsen vil også gerne have bedre mu-
lighed for at kunne opfylde ønsker, som vi ikke 
i forvejen har lagt i budgettet. Vi vil oprette en 
udviklingsfond, hvor midler placeres til netop 
omtalte aktiviteter. På generalforsamlingen kan 
man debattere bestyrelsens forslag.

Børneattester: Folketinget har ved lov stillet 
krav om indhentelse af disse attester i forbin-
delse med ansættelse af personale mv. Det 
betyder, at klubben skal indhente attest på 
trænere, instruktører m.v., der har vedvarende 
kontakt med børn under 15 år. Klubben har 
opfyldt disse betingelser.

Med hensyn til ATK-hallen har der været 
møder med Københavns kommune, idet der 
fra klubbens side har været utilfredshed med 
den måde man har opbygget en vold ud for 
opholdslokalet. Andre emner har også været 
drøftet, men det har ikke været lige nemt at få 
afklaret problemerne. Der bliver arbejdet vi-

dere med nogle forhåbentlig gode løsninger. Vi 
er i kontakt med Teamchef Erik Hansen, så vi 
kan nok regne med en bedre ”snak” om vore 
ønsker.

Som noget nyt har vi fået et af vore med-
lemmer til at være behjælpelig med at holde 
styr på vore mellemgange, se efter om mang-
ler osv. Den ordning har vi været glade for, 
også fordi vort anlæg hele tiden er pænt og 
vedligeholdt. Vi regner med en fortsættelse af 
denne ordning.

Bestyrelsen er klar til at diskutere mange 
emner på Generalforsamlingen og vi er altid 
parate til at modtage gode ideer til gavn for 
vore medlemmer, og det er på denne aften 
man kan give udtryk for sine tanker og evt. 
ønsker.

Jeg vil godt takke bestyrelse, spilleudvalg 
vore trænere, holdkaptajner samt revisorer for 
et godt samarbejde i 2009 og håber, at det vil 
blive en rigtig god sæson 2010. Endvidere tak 
til Lotte i Caféen, mange gode timer har vi haft 
dér. Til Teamchef Erik Hansen og Anlægsleder 
Palle Christensen samt personalet på pladsen 
skal der ligeledes lyde en TAK for samarbejdet 
og ikke mindst for beslutningen om endnu 
en renovering af bane 1 – 4. Til vore sponso-
rer og annoncører i vort blad siger vi tak for 
samarbejdet – vi håber det fortsætter. Der er 
medlemmer, der fortsat giver en hånd med i 
og omkring banerne, de er rare at kontakte til 
specielle opgaver – tak for det.

Det bliver spændende at starte op igen til 1. 
maj 2010, og det kunne være rart, at banerne 
vil være spilbare uden de problemer, vi har 
været vidne til i de 2 sidste sæsoner.

Derfor til alle medlemmer: På GENSYN til 
sæson 2010.

Deadline for nr. 2 / 2010 er
den 16. marts med udgivelse i uge 15
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Beretning fra Spilleudvalget 2009
af Lars Husby, formand for spilleudvalget

2009 har generelt været en god sæson med 
en god stemning omkring vores forskellige ar-
rangementer. I det følgende er der en gennem-
gang af nogle af sæsonens højdepunkter.

Først og fremmest så vandt vores 1. hold og 
rykker dermed op i 1. division næste år. Stort 
tillykke med det. Resten af holdene har klaret 
sig rimeligt og har alle klaret skærene i deres 
rækker. Dog har vores 7. hold i serie 5 og vo-
res veteran B hold vundet deres rækker. Også 
stort tillykke med det.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at vi over 
de sidste to sæsoner har fået en tilgang af 
flere lovende kvindelige spillere, som ellers har 
været en mangelvare i klubben i mange år.

Status for 1. og 2. holdet
af Dan Ilie

Indendørssæsonen 2009 har indtil videre væ-
ret en af de bedste i ATKs historie. 

 
1, holdet har efter 3 runder lagt sig i spidsen 

i 1. division, på en flot 3. plads, med sejre over 
HIK og Skovbakken og et knebent nederlag til 
KB. ATK har dog lagt protest mod resultatet, 
da KB benyttede en ulovlig spiller.

I 3. runde rejste 1. holdet til Jylland allerede 
aftenen før kampen for at træne på det meget 

hurtige underlag som der spilles på i Skovbak-
ken. Den meget seriøse indstilling til kampen 
betalte sig dog. Lørdag stod hele holdet klar 
og kæmpede sig til en fortjent 9-0 sejr og 
dermed en 3. plads i 1. division efter 3 runder. 
Næste kamp er hjemme mod Esbjerg den 23. 
januar.

2. holdet er fortsat ubesejret i 3. division 
efter en sikker sejr på 4-2 i 4. runde mod 
Roskilde. Holdkampens mest dramatiske 
kamp blev spillet af ATKs 1. herresingle Jes-
per Jensen som efter at have tabt første sæt 
6-4 kæmpede sig tilbage og holdt serv resten 
af kampen mens han brød Roskildes bedste 
herre 2 gange.

ATKs herrer sørgede for at vinde de reste-
rende kampe uden at afgive et sæt, mens da-
merne kæmpede flot men mødte nogle bedre 
modstandere. Med sejren over Roskilde har 
ATKs 2. hold lagt sig i toppen af 3. division på 
en 2. plads. 

I 3. runde spillede 2. holdet på hjemmebane 
mod naboerne fra KFUM og det blev til en sik-
ker sejr på 6-0. Der skal især fremhæves pige-
kampene, hvor Anja Lux spillede halvdelen af 
kampen med en fiber-skade og Kirsten Linde-
blad fightede sig igennem 3 sæt over 3 timer, 
før hun hentede den sidste kamp hjem.

Hold Række Placering

1. hold 2. division øst Nr. 1 af 8

2. hold 3. division øst Pulje 2 Nr. 4 af 8

3. hold Københavns Serien Nr. 6 af 8

4. hold Serie 1 Nr. 5 af 8

5. hold Serie 2 Nr. 6 af 8

6. hold Serie 4 Nr. 2 af 8

7. hold Serie 5 Nr. 1 af 6

Veteran A Veteran A Nr. ? af 8

Veteran B Veteran B – Pulje 1 Nr. 1 af 6

Klubbens senior hold
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ZenIT Consult -
“Fremtid baseret på resultater”

ZenIT Consult leverer håndplukkede og professionelle it-konsulenter. Vores
kernekompetence strækker sig fra IBM’s mainframe med alle

programmeringssprog og værktøjer, der fi ndes på denne platform, over JAVA-
og WEB programmering til projektledelse og management.

ZenIT Consult A/S · Telefon: 4699 1903
Vallensbækvej 22B, 3. · 2605 Brøndby · www.zenit.dk

ZenIT Consult A/S er 100% danskejet, uafhængigt IT-selskab, stiftet i 1997.

I sæsonens 2. kamp mod Ølstykke, som 
endte 3-3, havde ATKs 2. hold en god chance 
for at vinde 4-2 efter 2. herresingle Dan Ilie 
kæmpede sig tilbage til 1-1 i sæt og førte 1-0 
med et break i 3. sæt før han kom til skade. 
Den pumpende adrenalin var ikke nok og Dan 
tabte det afgørende sæt 6-2. 

 
I sæsonens 1. kamp mod Birkerød, som 

endte 3-3, stod ATKs 2. hold faktisk til at vinde 
efter 1. damesingle Anja Lux vandt 1. sæt 6-4. 
Hun blev dog nødt til at opgive i starten af 2 
sæt, med 39 graders feber. 

Det skal understreges at 2. holdet har brugt 
en bred trup af spillere, hvilket viser det høje 
niveau blandt alle spillerne som egentlig også 
er klubbens styrke.

3. holdet
af holdkaptajn Anders Dorph

På gysertur med 3.holdet…
Intet mindre!.. I år blev en rigtig gyser i Kø-

benhavnsserien. 
3. holdet har igennem mange år spillet i 

denne række. Typisk med udsyn til den ne-

derste halvdel af rækken, men det betyder, at 
holdet er vant til lidt spænding – i år blev ingen 
undtagelse.

Håbet var på forhånd at havne i den øvre 
halvdel. Oprykning kunne vi næsten på for-
hånd udelukke. Rækken rummer således ret 
gode hold: 1. hold fra Ryvangen, Dragør, ALT 
og KFUM samt hold fra næsten altid stærke 
HIK og KB. Vi forventede med andre ord på 
forhånd mange tætte og svære matcher. 

En lille lettelse kom dog ret tidligt på sæ-
sonen, da vi fik at vide, at Sundby – rækkens 
8.hold – havde trukket sig. Så kunne vi foku-
sere lidt mere på at ”kikke opad end nedad”. 
Det stærke og ret jævnbyrdige felt gjorde dog, 
at vi var klar over, at der ikke skulle slappes af 
i nogen kampe.

Holdets gennemgående opstilling var Jan 
Nygaard Jensen, Michael Duedam, Joakim 
Groth og mig-sagde-hunden og på pigesiden 
Celine Nicholsen samt Nanna Ali / Dahlia Ali. 

At der skulle arbejdes for pointene fik vi lige 
repeteret med det samme. I første holdkamp 
fik vi en ”sæk” på 2-7 med hjem fra ALT (dog 
med 3 tabte 3-sættere). I anden kamp blev 
det kun marginalt bedre med et nederlag på 
3-6 mod Ryvangen. Ikke nogen flyvende start 
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– kun et enkelt point sikret. Det voksede dog 
til 3 point og dernæst til 5 point, da vi fik 4-5 
mod hhv. HIK og KB i de næste kampe. Dog 
ikke nok til at undgå, at det blev vores lod at 
”oversomre” på sidstepladsen

Efteråret bød på 2 kampe – mod hhv. Dra-
gør og KFUM. Vigtige kampe, da begge hold 
var kandidater til den mulige nedryknings-
plads, og da der nu virkelig skulle til at hentes 
nogle point ind på kontoen. Dragør impo-
nerede imidlertid med et par solidt spillende 
herrer i 1. og 2. single, så ”igen-igen” måtte vi 
tage til takke med 4-5!.. Den afsluttende kamp 
mod KFUM var dermed en vind-eller-forsvind 
kamp, men nu leverede holdet varen! Med 
flotte sejre i 2. damesingle, damedouble, her-
redoublerne, og 1. og 3. herresingle hev vi en 
6-3 sejr hjem og reddede dermed endnu en 
sæson i Københavnsserien.

Tak til holdet – inklusiv reserver – for en 
spændende (ind i mellem lidt for spændende) 
sæson! 

4. holdet
af holdkaptajn Nikolas Vedel Petersen

Jeg blev ved sæsonstart tilbudt det ærefulde 
erhverv, at være holdkaptajn for 4. holdet i 
serie 1. Jeg takkede ærbødigst ja, med den 
overbevisning at jeg ville få de bedste spillere 
i klubben til rådighed og derved stille med det 
stærkeste 4. hold i klubbens historie. Jeg tog 
grueligt fejl! Holdet bestod dog af en superb 
stamme, bygget op omkring singlerne Malthe 
Vinter, Keyvan ”Kamikaze” Bamdej og Astrid 
Gade. Herredoublen tog Morten Jonassen 
og undertegnede sig kærligt af, mens Hanne 
Busk og Anders Thomsen brillerede sig gen-
nem Mixdoublerne.

Vi lagde køligt ud med at slå ALT 4-1, hvor-
efter vi dog hurtigt tabte pusten mod KTK, som 
slog os 3-2. Skuden blev dog prompte vendt 
med en 3-2 sejr over B93, for så at se os besej-
ret med samme cifre mod TKR runden efter. 

På Peter Bangsvej tog gæstfrie KB efterføl-
gende imod os med en øretæve på 4-1, men 
vi fik dog en gratis sodavand, så det var i bund 
og grund okay!

Efter en tiltrængt sommerpause med mas-
ser af søndagstræning på ny/nedlagte bane 
1-4, var det vores tur til at uddele håndmad-
der. Sundby blev sendt hjem med et eftertryk-

keligt 3-2 nederlag. Desværre sluttede den 
Hindenburgske ballonfærd med et 4-1 neder-
lag til KFUM i sidste runde. 

KB’erne endte øverst i tabellen, mens ATK’s 
4. hold sluttede på en fornem 5. plads i serie 
1. ALT blev bundprop og rykker derfor ned 
(og får fornøjelsen af Husbys tropper næste 
sæson…)

Tak til reserverne Henrik Nygaard, Per Bach, 
Birthe Henriksen m. fl. samt alle tifosierne, 
som støttede os igennem de hårde tider! 
FORZA 4. HOLD!!!   

5. holdet
af holdkaptajn Lars Husby

Holdet vandt to ud af sæsonens syv kampe 
og klarede med nød og næppe skærene i serie 
2. Rent faktisk var det kun efter fintælling af 
sæt, at vi klarede os bedre end Kløvermarken. 
Vi havde ellers mange gamle trofaste kæmper 
på holdet, men måtte alligevel kæmpe. Grund-
stammen bestod af altid kæmpende Per Bach 
og Niels Engelhardt på singler og den dyna-
miske duo Kenneth Nielsen og Søren Sandvig 
på double, samt Nicole Cordes på single og 
Marie Brøns og undertegnede på mix. Under-
vejs var der flere reserver indover, både gamle 
kæmper som Per Jørgensen og Ivan Kristen-
sen samt nye lovende talenter som Torsten 
Bak, Rikke Magnussen og Julie Jürgensen.

Selvom vi tabte fem af vores kampe, skal 
det siges, at de alle blev tabt med 2-3, og at 
alle spillere kæmpede forbilledligt undervejs.

I vores sidste kamp ude mod Kløvermarken 
skulle vi vinde for at undgå nedrykning. De to 
debutanter Torsten og Rikke vandt forbilled-
ligt. Desværre tabte Per Bach og Birthe/Lars, 
hvorefter Per Jørgensen og Søren Sandvig 
skulle vinde. De var nede 2-4 i tredje sæt, men 
kæmpede formidabelt og hev sættet hjem. 
Respekt!

Tak til alle spillere på holdet for deres ind-
sats i sæsonen og den gode stemning på 
holdet.

6. holdet
af holdkaptajn Jakob Holmgaard

6. holdet rykkede sidste år ned i serie 4 og hå-
bede derfor på at vinde rækken i år. Det star-
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tede da også fint med en hjemmesejr på 4-1 
over ALT samt sejre i de næste to udekampe 
mod KB og HIK med hhv.  4-1 og 3-2. Da vi 
samtidig vandt 4-1 i den næste hjemmekamp 
mod TKR stod det klart, at 1. pladsen skulle 
stå mellem os og ærkerivalerne fra KFUM. 
Desværre tabte vi 2-3 til KFUM og så kunne 
selv en 4-1 sejr i den sidste udekamp mod 
B93 ikke sikre os 1. pladsen. Da KFUM samti-
dig vandt serie 3 stod det klart, at 6. holdet må 
spille endnu en sæson i serie 4 til næste år. 

Holdet i år bestod primært af Ahmed Abdul-
Sahib, Madicken B. Andersen, Dennis Hansen, 
Jes Sørensen, Kirsten Wæver og Charles 
Lundquist og Jakob Holmgaard. Men spillere 
som Ali Abdul-Sahib, Henrik Nygaard og Hen-
rik Kalhave har også hjulpet til. 

Tak til alle spillere for en god sæson. Næste 
år håber vi selvfølgelig på at vinde rækken og 
dermed sikre oprykning.

7. holdet
af holdkaptajn John Roy Vesterholm

7. holdet vandt samtlige holdkampe i sæsonen 
og sluttede dermed på 1. pladsen i rækken. 
Efter en lidt famlende start med en sejr på 3-2 
ude over HIK blev de øvrige kampe vundet 
sikkert, heraf flere 5-0. Således vandt de to 
herresingler, som blev spillet af Nikolas Tybirk 
og Rasmus alle deres kampe. De øvrige stam-
spillere på holdet var Aga Cecha, Lene Petri, 
Ken Tan, Jan Shek, Morten Hansen og John 
Roy Vesterholm. Udover stamspillerne var der 
gæsteoptræden af Louise Møller, Jørgen Petri 
og Michael Norup.  Selvom vi vandt rækken 
rimeligt suverænt rykker 7. holdet alligevel ikke 
op, da der i forvejen er et ATK-hold i rækken 
over.  Men vi havde en god sæson, hvilket jeg 
vil takke alle, som deltog på 7. holdet henover 
sæsonen for.

Godt nytår

Veteran A holdet
af holdkaptajn Hanne Busk

Holdet har spillet sin anden sæson i Eliterække 
øst veteran +40/45. I det indledende puljespil, 
hvor vi fik en svær lodtrækning (Vedbæk, HIK 
og Roskilde), blev vi desværre nr. 3 i puljen 
– kun afgjort af 1 vundet kamp til forskel. Så 
konkurrencen var klart skærpet i forhold til 

sidste sæson. Det betød at vi skulle spille en 
kamp om evt. nedrykning. Heldigvis kunne 
vi stille stærkt op og vandt uden problemer 
over Dragør. Tusind tak til alle spillerne for den 
utrolig gode kampånd og særlig tak til Thomas 
Petersen og Henrik Thomasen, som er nye i 
truppen og har hjulpet os godt på vej i år. Vi 
ses til sæson 2010.  

Veteran B holdet
af holdkaptajn Steen Errebo

Sæsonen 2009 har været rigtig god for Ve-
teranholdet, som bestod af Niels Engelhardt, 
Torben Møller Pedersen, Charles Lundquist, 
Ernst Westermann, John Roy, Karin Munk, 
Lene Petri, Kirsten Wæver samt undertegnede. 
Endvidere har Henrik Ravnild og Margit ”Chris” 
hjulpet til og tusind tak for det.

Vi blev vindere af rækken med 5 sejre ud af 
5 mulige – det var bare flot. 20 vundne kampe 
og 5 nederlag vidner om et stærkt og stabilt 
hold.

Bedste spillere blev Niels og Torben med 4 
sejre og nul nederlag og henholdsvis en score 
på 48-10 i partier og 48-15 i partier. Flot.

Til lykke til holdet og tak for en god sæson – 
jeg glæder mig til gensyn i maj 2010.

Steen Errebo, Coach for klubbens bedste 
hold.

Træning for 4.-7. holdene
Igen i år stod Jan Nygaard Jensen for træ-
ning for disse hold samt for udvalgte spillere 
fra veteranholdene. Træningen foregik som 
sædvanlig søndag eftermiddag, men blev i år 
også suppleret med træning et antal fredage 
aftener. Træningen har været en succes med 
stort fremmøde og en god stemning, og Jan 
fortsætter med at stå for træningen indendørs 
i ATK Hallen, som foregår et antal søndage 
eftermiddage suppleret med et antal lørdage 
formiddage.

Motionstræning
Der har været afholdt motionstræning ved 
NewTennis/Jens Seibæk og hans hjælpere, 
som bl.a. består af spillere fra vores 1.-2. hold. 
Desværre blev det ikke til helt så mange gange 
i år. Vi vil i udvalget arbejde på at få arrange-
ret mere af denne træning, idet den er meget 
populær.
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Klubturnering
Ligesom sidste år forsøgte vi i klubturneringen 
at afvikle de indledende runder i A rækkerne 
allerede inden sommerferien i forbindelse med 
1.-3. holdstræningen. Det lykkedes ikke at få 
afviklet alle kampe som planlagt, men vi vil for-
søge at gentage fremgangsmåden igen næste 
år. I de øvrige rækker blev rækkerne afviklet i 
weekender 15.-16. og 22.-23. august.

Der var et samlet finalestævne for samtlige 
rækker lørdag den 29. august, hvor der var 
mange gode kampe. I skrivende stund er her-
redouble A finalen beklageligvis ikke afviklet. 
Bemærk i øvrigt at vi år har fået nye mestre 
i herresingle A og damesingle A, som begge 
ikke tidligere har vundet klubmesterskabet.

Herunder følger en liste med samtlige klub-
mestre, som alle ønskes tillykke af udvalget. 

Række Vinder

Herresingle A Ali Shabib

Damesingle A Anja Lux

Herredouble A ?

Damedouble A Anja Lux / Kirsten Lindeblad

Mixdouble A Mira Ali / Ali Shabib

Herresingle B Nikolas Vedel Petersen

Damesingle B Aga Cecha

Herredouble B Anders Thomsen / Ivan Kristensen

Damedouble B Malene Bentzen / Pernille Rasmussen

Mixdouble B Madicken Baltzer Andersen / Nikolas Vedel Petersen

Herresingle C Michael Norup Hansen

Damesingle C Malene Bentzen

Oldboys Single Peter Biltoft Jensen

Oldboys Double Peter Biltoft Jensen / Ivan Kristensen

Række Vinder

Mix Double A/B Karoline Lolk (Ryparken) / John Roy Vesterholm

Mix Double Motion Dorthe Møller / Jan Holm Møller

Herre Double A/B Michael Duedam / Nikolas Vedel Petersen

Herre Double Motion Lars Knudsen / Rene Jordan

Dame Double Kirsten Wæver / Karin Munk Petersen

ATK Sommer Double turnering
Vores årlige endags sommerdouble turnering 
blev i år afholdt lørdag den 4. juli 2009. Der 
deltog seks par i mix double A/B, fire par i 
mix double motion, seks par i herre double 
A/B, fire par i herre double motion og fire par 
i dame double motion. Dvs. at der i alt deltog 
14 par.

Efter mange gode kampe blev der fundet 
følgende vindere i de forskellige rækker:

Som altid blev turneringen afsluttet med en 
hyggelig middag i Lottes Sports Café.
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Nogle af 
klubmestrene 
fra 2009
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Puljeturnering, Udfordring 
og ATK Ligaen
Årets puljeturnering blev afviklet søndag den 
3. maj samt i weekenden 9.-10. maj, hvorefter 
de nyopdaterede udfordringstavler/ranglister 
blev slået op. Efterfølgende har der været 
mulighed for udfordring på tavlerne samt for at 
deltage i den løbende ATK Liga, hvorfra resul-
taterne også tæller til opdatering af tavlerne.

I ATK Ligaen, blev der kun afviklet to runder, 
som til gengæld var spredt over længere tid. 
Til næste år vil vi satse på, at hver runde vil 

være på halvanden måned. Desuden vil ændre 
det således, at kvindelige deltagere, selv kan 
vælge om de vil i rene damepuljer eller i blan-
dede puljer.

Det skal i øvrigt understreges, at udfor-
dringstavlerne kun er vejledende i forbindelse 
med udtagelse til hold i ATK. Dette skyldes 
bl.a., at man på serieholdene enten spiller 
single eller double på holdene og at nogle spil-
lere kan være betydelig bedre doublespillere 
end singlespillere, og ranglisten er jo kun en 
single rangliste.

2009 blev året, hvor ATK for første gang i klub-
bens historie har haft sit bedste hold placeret 
i 1. division såvel udendørs som indendørs. 
Og vi har klaret os over al forventning. En for-
rygende sommersæson, hvor vi sluttede midt i 
rækken fortsættes i øjeblikket i en indendørs-
sæson, hvor vi har vundet de tre første kampe 
og ligger med kurs mod elitedivisionen. Det 
bliver enormt spændende at følge de videre 
kampe i foråret.

Fundamentet for førsteholdets succes er 
udviklet i ATKs juniorafdeling og stærkt un-
derstøttet af en bred trup, der omfatter 2. og 
3. holdet og består af både rutinerede spillere 
og talenter på vej. Spilleglæde, højt humør og 
kammeratskab kendetegner truppen. Og så 

går de til den med fuld gas til hver kamp og 
træning.

Det er en fornøjelse at arbejde med. Det 
samme er Jens Seibæk, der binder det hele 
sammen i dagligdagen og holdkaptajnerne 
John Erik Jensen, Dan Ilie og Andres Dorph, 
der skaber atmosfæren til holdkampene. 1000 
tak for et forrygende samarbejde.

Vi glæder os alle over at repræsentere ATK - 
klubben med rødderne i orden!

Jeg glæder mig til at møde et fuldt klubhus i 
Lottes café til til generalforsamlingen, hvor jeg 
meget gerne i detaljer vil uddybe beretningen 
og også præsentere målene for 2010. Dem ser 
jeg frem til at diskutere med jer. 

Beretning fra Eliteudvalget
af eliteudvalgsformand Steen Elsborg

Husk at betale kontingent
ATKs medlemmer vil kort tid efter generalforsamlingen modtage 

opkrævning for den kommende sæson. Husk at betale kontingentet til 

tiden. Kort efter betalingsfristens udløb begynder vi at slette medlem-

mer fra medlemslisten for at finde ud af, hvor mange nye medlemmer, 

der er plads til. Ingen betaling betragtes som en udmeldelse af klubben.
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Målsætningen er klar: Vi skal have flere børn 
og unge til at spille tennis i ATK – samtidig 
med at alle skal opleve det som en glæde at 
komme til træning og være en del af ATK fæl-
lesskabet.

Vi vil gerne have flere under 18 år til at spille 
tennis, da det er bestyrelsens og rigtig mange 
medlemmers ambition, at ATK skal være en 
klub, der favner bredt – også hvad angår alder. 
Ved at få flere unge til at spille tennis, vil dem 
der allerede er i klubben få nye kammerater 
og flere at spille med på deres egen alder. Det 
er en positiv spiral, som vi forsøger at skubbe 
i gang. 

Som jeg startede med at nævne er det utro-
lig vigtigt, at alle oplever det som en glæde 
at komme og spille tennis i ATK. Vi har derfor 
stort fokus på at tilbyde kvalitet i træningen og 
et bredt udbud af muligheder – i form af tur-
neringsdeltagelse, holdkampe osv. Kort fortalt 
ønsker vi at alle juniorer i ATK får mulighed 
for at udleve deres potentiale. Det betyder, at 
juniorer, der brænder for at blive rigtig gode 
tennisspillere, skal have muligheden for det 
hos os. Men det betyder også at børn, der blot 
ønsker at komme og spille tennis for sjov – og 
for at få god motion – skal have mulighed for 
dette. I den forbindelse er det meget vigtigt, at 
vi hele tiden får feedback fra vores medlem-
mer. Gør vi det godt nok? Kan vi forbedre os 
på nogen punkter? 

Som de tidligere år har vi igen i år afholdt 
sommercamps i kommune og DGI-regi. Ved 

den kommunale sommercamp havde ca. 150 
børn – stor set alle med indvandrerbaggrund - 
fundet vej til tenniscampen, som blev afholdt 
ved Nørrebro Hallen. Et meget flot arrange-
ment, som Jens Seibæk og en række unge 
ATK’ere sørgede for blev en succes. Vi fik igen 
stor ros af kommunen for vores engagement 
og evne til at få sådanne camps til at blive så 
stort et tilløbsstykke. 

Derudover er vi godt i gang med at et stort 
skoleprojekt, som forhåbentlig gerne skulle få 
flere børn og unge til at melde sig ind i ATK. 
Projektet går ud på, at vi tilbyder omegnens 
skoler gratis at stå for nogle timers tennisun-
dervisning i skoletiden. Til at styre projektet 
og en række andre aktiviteter i ungdomsaf-
delingen har vi ansat Martin Olsson som pro-
jektleder. Martin har stor erfaring denne slags 
projekter i DGI-regi og har samtidig mange år 
på bagen som tennistræner. Derudover læser 
Martin idræt på Københavns Universitet og er 
en rigtig tennis-ildsjæl, som vi allerede har stor 
glæde af i ATK.

Alt i alt bliver det spændende at gå det nye 
tennisår i møde. Der sker rigtig meget i ATK for 
tiden, og klubben udvikler sig på mange fron-
ter. Hvis du vil være med til at præge udviklin-
gen el. blot påtage dig en lille opgave, så hører 
vi meget gerne fra dig. Vores klub er bygget på 
et solidt grundlag af frivillighed, og sammen-
holdet er en stor del af det, der får medlemmer 
med meget forskellig baggrund til at yde en 
indsats i klubben. 

Beretning fra ungdomsudvalget
af Allan Bruun, ungdomsleder

Støt vore annoncører
– de støtter os
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Københavns Kommune informerede ATK om, 
man i budgettet for året 2008 havde godkendt 
et beløb på 440.000.- kr. til omlægning af bane 
1 – 4. Klubben kunne vælge mellem 4 grusba-
ner eller 3 kunststofbaner. Bestyrelsen beslut-
tede, at det skulle være grusbaner – af hensyn 
til vore holdspillere. At træne på kunststofba-
ner og spille kampe på grusbaner er ikke en 
god løsning.

Omlægningen skulle finde sted i februar og 
marts måned med en aflevering af banerne 
inden 1. maj. Firmaet blev med nød og næppe 
færdige til sæsonstart, og alle var spændte 
på resultatet. Det viste sig hurtigt, at banerne 
simpelthen var forfærdelige at spille på. De var 
alt for bløde og reelt umulige at spille på.

 Bestyrelsen fik mange henvendelser fra 
utilfredse medlemmer. Firmaet, der havde 
omlagt banerne, udtalte efter at have set på 
banerne, at en løsning var at komme mere 
stenmel i grusblandingen for at dæmme op for 
den meget løse overflade. Herefter blev der 

vandet og tromlet, men lige meget hjalp det. 
ATK´s modstandere nægtede at spille på de 
anlagte baner.

En forfærdelig sæson blev det
Vi pressede på Teamchefen og Anlægslede-
ren for vort område for at få banerne i meget 
bedre stand. Der blev lovet en omlægning 
af banerne inden sæson 2009. Lige inden 
sæsonsart blev banerne renoveret, men intet 
hjalp.

Dansk Tennis Forbunds konsulent blev til-
kaldt og hans råd til os var at der skulle trom-
les – vandes - og igen tromles. Vi og persona-
let på pladsen gjorde, som vi var rådet til, men 
måtte erkende, at opgaven ikke kunne løses.

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse 
til Kulturborgmester Pia Allerslev, og det resul-
terede i, at Teamchef Erik Hansen for området 
kontaktede klubben for at få et råd om, hvem 
der kunne være kommunen behjælpelig med 
at løse baneproblemet. Da ATK tidligere havde 

besøg af Helsingør Tennis 
Klub med formand Flem-
ming Hansen i spidsen og 
sammen havde diskuteret 
vort problem omkring vore 
baner, bad vi Erik Hansen 
tage kontakt med forman-
den for Helsingør Tennis 
Klub.

 I en rapport fremsendt 
til Teamchefen kom der 
en helt klar afgørelse: 
den rigtige løsning var en 
”ommer”, dog med nogle 
løsningsforslag, som man 
evt. kunne starte med.

Vi sagde helt klar til Erik 
Hansen og anlægsleder 
Palle Christensen, at vi 
ikke kunne acceptere ”lap-
peløsninger”.

Bane 1 – 4 igen – igen
af Henning Poulsen, formand
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Flemming Hansen, Helsingør kunne anbe-
fale HP-anlæg/tennis, som der kunne rettes 
henvendelse til for at få den fornødne gode 
bistand.

På et møde med firmaet blev det klart kon-
stateret, at det var underlagene, der var ho-
vedårsagen til hele miseren, Palle Christensen 
sagde på et meget tidligt tidspunkt i mødet, at 
nu kunne vi ikke bruge ”lappeløsninger” – giv 
os en pris på en omlægning af banerne, vi kan 
ikke bruge mere tid på dårlige baner.

Resultatet blev at firmaet kom med en pris 
og sagde, at den bedste tid for en omlægning 
var i det tidlige efterår. Tilbuddet blev accep-
teret af Erik Hansen og Palle Christensen og 
4 uger efter opstart var alle 4 baner renoveret 
og klargjort frem til det endelige slutarbejde i 
midten af april måned 2010.

ATK havde anmodet om en gennemgang af 
det eksisterende vandingsanlæg og gav end-
videre udtryk for, om man kunne få etableret 
en automatisk vanding af banerne. Der kom 3 
tilbud fra HP-anlæg/tennis og fra kommunens 
side valgte man det bedste og derfor også det 
dyreste.

Vi må nu vente til sæsonstart for at se om vi 
er mere heldige med at få bedre baner til vore 
medlemmer. Firmaet vil i marts måned komme 
til klubben for at undervise os i at vedligeholde 
baner. Mon ikke mange af vore medlemmer 
godt kunne trænge til en sådan undervisning.
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Hos os er du altid velkommen!
Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. 
En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større overblik og 
overskud. Du er til enhver tid velkommen til at komme ind til os og få en aftale om et uforpligtende 
ØkonomiEftersyn. Du kan også blive klogere på www.al-bank.dk.

Frederikssundsvej 128 · 2700 Brønshøj · Tlf. 38 48 30 31
E-mail: broenshoej@al-bank.dk · www.al-bank.dk
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Den 28. oktober 2009 afholdt Gladsaxe kom-
mune et arrangement for kommunens Idræts – 
og spejderforeninger. Arrangementet handlede 
om foreningsledelse og forening i forandring. 
Som repræsentanter for ATK mødte Formand 
Henning Poulsen, Cheftræner Jens Seibæk, 
Active Juniores Leder Jesper Jensen samt 
træner Martin Olsson.

ATK var blevet bedt om at deltage i arran-
gementet ved at fortælle om klubben og dens 
udvikling, herunder Active Juniors projektet. 
Da ATK ankom til arrangementet, kunne den 
TV-kendte Anders Lund Madsen anes gennem 
Rådhuset glasindgang. Det viste sig, at han 
var sat til at underholde de fremmødte delta-
gere i en times tid. 

Alle ATKere var enige i, at Anders Lund 
Madsen måske var underholdende på nogle 
punkter, men i bund og grund alene talte om 
ting, der var fuldstændige ligegyldige, og 

selvom de andre fremmødte lød til at nyde 
denne underholdning, var det en meget lang 
time.

Endelig kom det tidspunkt hvor ATK skulle 
på banen. Størstedelen af de fremmødte var 
spejdere, så det var begrænset, hvor mange 
der havde valgt ATK-workshoppen. Men dem 
der havde, var til gengæld yderst interesse-
rede og stillede gode spørgsmål, og den time 
der var sat af til præsentationen forløb ganske 
hurtigt.

Arrangementet sluttede af med, at repræ-
sentanterne fra ATK samt de 2 andre forenin-
ger, der havde afholdt workshops, blev takket 
for deres medvirken til stor applaus fra de 
fremmødte.

Alt i alt en sjov oplevelse, som jeg tror alle 
lærte lidt af, hvilket Formanden og underteg-
nede var enige om på vejen hjem.

ATK på besøg på Gladsaxe Rådhus
af Active Juniors Leder, Jesper Jensen



ARBEJDERNES TENNIS KLUB

SIDE 18

ATK - NYT  NR. 1 - JANUAR 2010

Lørdag d. 28.11.2009 løb et nyt initiativ af sta-
blen. En nissebande havde fået den idé at ind-
byde til julefrokost i Lottes sportscafé. Lotte 
havde lovet, at hun ville tilberede maden, hvis 
vi kunne få hevet minimum 30 tennisspillere ud 
fra deres ufrivillige tennishi.

Kl. 14 ankom en masse festklædte men-
nesker, og der blev budt velkommen med en 
håndbajer – arbejder style!!

Derpå blev der budt velkommen til både 
gamle kendinge, men heldigvis også en del 
nye ansigter, og der gik ikke lang tid før snak-
ken gik livligt ved alle borde. Silden blev skyl-
let ned med snaps indkøbt af Torsten (han er 
kommet i aktivering) og resten af eftermidda-
gen gik med madindtag, quiz og ikke mindst 
mandelgavespisning. Som i øvrigt måtte ud i 
lodtrækning og endte med, at Hanne Busk hev 
den flotte præmie hjem.

Derpå gik Dj Murphy på arbejde, og dan-
segulvet var fuldt til bristepunktet resten af 
aftenen.

Herfra skal der lyde en stor tak til Lotte og 
ikke mindst alle de glade ATKere, som havde 
trodset regnen og gjorde det til en uforglem-
melig aften.

Nissebanden har endnu ikke evalueret, men 
mon ikke der skulle være basis for en genta-
gelse i 2010.

Slutteligt skal der lyde en opfordring til, at 
man støtter op om de initiativer, der bliver 
lavet. Der er plads til flere af de 1200 medlem-
mer, som ATK kan mønstre.

Godt nytår

Julefrokost hos Lotte
af Per Jørgensen
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Halformanden vil godt benytte lejligheden til at 
ønske alle brugerne et godt nytår.

 
Vi får stadig mange henvendelser om hal-

lens fortræffeligheder, og det er da også en 
stor glæde, hver gang man har været i hallen 
og svunget ketsjeren. Og det skulle det gerne 
være i mange år fremover! Det kræver dog, at 
vi i fællesskab værner om hallen og overhol-
der der spilleregler, der gælder uden for selve 
”kridtstregerne”.

 
Det er ikke smart at gå ind i hallen med 

udendørssko, også selvom man kommer lige 
hjemmefra og er kørt i bil til hallen. Hvis alle 
gjorde det, ville vi skulle udskifte halgulvet 
mange år før end planlagt og vore udgifter til 
rengøring bliver alt for store. Jeg ved godt, at 
I betaler for at bruge hallen, men da vi jo selv 
ejer hallen, er det os selv, der skal betale, hvis 
det viser sig, at udgifterne bliver større end 
budgetteret. Derfor kære venner – overhold de 
ganske få retningslinier, der gælder for brug af 
hallen.

 
Når man så er uheldig at ramme en bold op 

i et af lysarmaturerne, vil I så ikke være rare at 
melde det til bestyrelsen, så vi hurtigst muligt 
kan få lyset repareret? Det er i øvrigt rasende 
dyrt at få ny armaturer, så få nu de bolde over 
nettet i lav afstand!

Det er jo næsten altid ude fra kommende 
omstændigheder, der bevirker, at økonomien 
skrider. Det er også tilfældet i vores lille hal. 
Vi har fået den delvist finansieret i Lokale- og 
Anlægsfonden, og den aftalte rente er her 
variabel og styres af pengemarkedsrenten. 
Det har betydet, at renten i en væsentlig del 
af 2008/09 har været højere end forventet, og 
det betyder nok, at vi igen til næste sæson 
fra efterår 2010 må hæve timepriserne en lille 
smule, med mindre I som brugere gør en eks-
tra indsats og tegner nogle af de løse timer i 
hallen, primært jo i dagtimerne. Det vil hjælpe 
rigtig meget.

 
Godt at se, at der foregår så mange forskel-

lige aktiviteter i hallen. Der er almindelig moti-
onstræning, der er talenttræning, gamle mænd 
på 60, der tror de stadig kan spille som for 30 
år siden og holdkampe på eliteniveau. Alt er 
muligt i denne hal, og det er det store plus for 
foreningen i sommerhalvåret, at det er muligt 
at gennemføre det i eget, ATK-regi.

 
Derfor trods alle formaninger og domme-

dagsprofetier:  
Med ønske om et godt og lykkebringende 

nytår.
 
Henrik Ravnild
Formand 

GODT NYTÅR fra halbestyrelsen
af Henrik Ravnild

Kontortid 
ATKs kontor har åbent hver tirsdag kl. 19-20, men er vi ikke at træffe, kan du 
fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer. 

Næste nummer af ATK-NYT forventes at blive fremsendt medio april 2010 
med bl.a. spilleudvalgets faste arrangementer. Oplysninger om de øvrige 
aktiviteter vil blive sat op på tavlerne i klubhuset. Oplysningerne kan også 
ses på vores hjemmeside.
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Michael ”Spids” Christiansen 
Den 26. juli 2009 blev klubben informeret om, at Michael på et ferieophold på Born-
holm var afgået ved døden. Han besøgte Christiansø og døde pludselig under ophol-
det dér.

Michael ”Spids”, som han blev kaldt, var i mange år medlem af ATK. Han var yderst 
vellidt og var en god kammerat. Han havde lune altid klar med en sjov bemærkning.

Han holdt meget af at spille tennis og gjorde det helt på sin egen måde. Det var ty-
deligt, at han var bordtennisspiller, hans tennis bar præg af hans færdigheder inden for 
den sport. I Boldklubben Union var han også medlem og spillede ganske udmærket 
fodbold.

Hans organisatoriske evner var store og han har bl.a. været formand for Union og 
har haft flere andre bestyrelsesposter. I ATK var han medlem af bestyrelsen og i sam-
menslutningen FGI, fælleforeningen for klubberne på Genforeningspladsen var han i 
en periode formand. Hvis man var i tvivl om, hvordan man skulle tackle en særlig si-
tuation, kunne vi regne med Michaels hjælp til at få tingene bragt rigtigt på plads.

Vi vil savne Michael på vort anlæg.

Tidligere formand for Boldklubben Union Frank Hammerum har tilsendt os følgende 
om Michael:

Michael har fra sin tidlige ungdom sat sit præg på Boldklubben Union ved sit en-
gagerede lederskab i vores forening. Igennem årene har Michael bestridt forskellige 
lederposter fra formand, kasserer, og til menigt medlem af bestyrelsen.

Her er vi mange, som husker ham som en stor ildsjæl, der kun ønskede det bedste 
for sin fodboldklub.

Også på banen var Michael en respekteret spiller, som efterlader et stort tomrum i 
vores forening.

Henrik Ravnild ATK og tidligere formand for Union udtaler følgende:
Michael var et fantastisk boldgeni, hvilket han dog aldrig fik helt udlevet, fordi han 

valgte at forsøge sig i så mange sportsgrene. Han var sublim til bordtennis, havde 
et godt øje til tennisbolden og var en habil fodboldspiller, hvor han sluttede sin kar-
riere på Unions afholdte Masterhold. Ved siden af den egentlige idræt havde jeg store 
oplevelser på skipisterne, hvor Michael altid havde tid til en wienerschnitzel, og ved 
kortbordet, hvor Michael altid stod for en sikker melding.

Privat lærte jeg Michael at kende, da jeg selv var formand i Union. Vi gik begge på 
universitetet og læste jura. Vi har altid haft et nært og fortroligt venskab, og det er 
både for mig og alle hans venner et stort tab at skulle miste Michael her i sommer, nu 
hvor så meget ellers var faldet på plads i hans liv. Vi vil altid tænke tilbage på en dejlig 
dreng.

Æret være hans minde.

På vegne af ATK`s bestyrelse
Henning Poulsen
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Den årlige DAI-tur gik i år til 
Tampere i Finland.

Vi var 17 mand høj, 2 hold 
og 3 ledere, der mødtes i Tam-
pere den 9. juni. Vi fløj derop 
af 2 omgange, pga. af vigtige 
holdkampe, eksaminer etc.

Tampere ligger ca. 100 km. 
nord for Helsinki, og er et 
fantastisk og mærkeligt sted. 
Byen er tydeligt påvirket af, 
en gang at have været under 
russisk styre og har derfor 
en række smukke bygninger, 
som ligeså godt kunne have 
ligget i Moskva. Den ligger så 
langt nordpå, at det ikke bliver 
mørkt om sommeren. Det bliver noget, som 
kunne betegnes som ”gråvejr” fra ca. midnat 
til kl. 4. Resten af tiden er det helt helt lyst. 
Meget meget behageligt. Indbyggere i byen 
var stort set alle sammen meget blege og 
østeuropæiske at se på. Men det forandrer sig 
muligvis i løbet af sommeren, når de har væn-
net sig til lyset….

Vejrudsigterne lovede regn hele ugen, men 
på mirakuløs vis, skinnede solen i døgndrift 
og temperaturen lå omkring 25 grader fra vi 
ankom og indtil den morgen vi skulle hjem, 
hvor det øsede ned, og temperaturen faldt til 
ca.12 grader.

Vi blev indkvarteret på et vandrerhjem gan-
ske få hundrede meter fra byens centrum, 
og det var fint nok, når nu man ikke led af 
berøringsangst. Vi var mange mennesker på 
små værelser. Men heldigvis var det af mindre 
betydning, fordi vi stort set kun var der om 
natten, der som bekendt var kort.

Måltiderne skulle indtages på en skole lige i 
nærheden af vandrerhjemmet. Her fornægtede 
den østeuropæiske påvirkning sig heller ikke, 

og mange måtte melde pas og købe målti-
derne andetsteds.

På tennisfronten blev vi desværre igen, 
ligesom i Rimini, delt op, så 1. holdet spillede 
på ét anlæg og 2. holdet på et andet. 1. hol-
dets anlæg lignede et tennisanlæg med både 
kunst- og grusbaner. I mens 2. holdets anlæg 
i store træk bare var 3 baner på langs i midten 
af ingenting. Til gengæld havde vi den mest 
fantastiske banemand, som satte blomster op 
i spande på plastikhaveborde, fejede baner for 
os og skaffede alt, hvad vi bad ham om i det 
hurtigste tempo, der var ham muligt.

Turneringen var lagt sådan an, at der var 3 
puljer, hvor puljevinderne gik videre til spil om 
1.-3. pladsen, 2. pladsen gik videre i en pulje, 
hvor man spillede om 4.-6. pladsen, imens 
3´erne spillede om 7.-9. pladsen. 

Resultatmæssigt gik det sådan, at både 1. 
og 2. hold blev nummer 2 i hver vores pulje, 
og derfor skulle møde hinanden. Man må nok 
rettelig nævne her, at 2. holdet var lidt heldi-
gere med lodtrækningen end 1. holdet. Og det 
endte da også sådan at 1. holdet blev nr. 4 og 
2. holdet nr. 6.

DAI, Internationalt Tampere, 
et fantastisk mærkeligt sted
af Lene Baltzer Petri, DAIs tennisudvalg
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Vores indbyrdes kamp endte naturligvis med 
en storsejr til 1. holdet, men blev sjov, fordi vi 
lavede en indbyrdes aftale om, at de kampe 
hvor 2. holdet fik mere end 2 partier i hvert 
sæt, gjaldt som en sejr til 2. holdet i en helt 
privat kamp, som i øvrigt var en øl-kamp, hvor 
øllene blev skaffet af vores helt ekstraordinært 
gode lederteam, Lars Knudsen, Charlotte Bak 
og Ole Juhl.

Udover spændende by, godt vejr, mærkelige 
tennisanlæg og sjove tennisoplevelser, så var 
det igen en helt fantastisk oplevelse, at være 
sammen med så mange fantastiske menne-
sker. Personligt kan jeg slet ikke beskrive, hvor 
helt kanon sjove og berigende de her ture på 
alle måder er.

Næste års tur går til World Sport Games i 
Tallinn i Estland fra den 1. til den 8. juli, som er 
en slags ”arbejder-OL”. Det vil sige, at der er 
en lang række andre sportsgrene, udover ten-
nis, svarende til Rimini i 2008. hvor Danmark 
deltog med tennis, fodbold og ældreidræt. Vi 
deltager i 2010 med ét seniorhold og et antal 
veteranspillere, som spiller en individuel tur-
nering.

I 2011 er det foreløbig planlagt, at turen går 
til Brasilien.

Så kridt tennisskoene og få spillet nogen 
DAI-turneringer. Det er et af de vigtigste krite-
rier for udtagelse, at man deltager i de hjem-
lige DAI-turneringer.
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Fine 
toiletforhold :-)
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Ved en frivillighedsaften i oktober arrangeret af 
bestyrelsen dukkede der heldigvis en masse 
dejlige friske nye kræfter op. Det er vi i be-
styrelsen meget glade for, da vi har masser af 
ideer på tegnebrættet til, hvordan vi gerne vil 
arbejde i klubben. Vi bringer her et interview 
med et par af de fremmødte.

Kirsten Lindeblad
Fortæl lidt om dig selv: 
Jeg hedder Kirsten Ingrid Lindeblad, er 33 og 
jurist.

Jeg har været medlem, siden jeg var 11 år, 
hvor jeg skiftede fra en spirende bordtennis-
karriere i Brønshøj Boldklub og har ikke kigget 
tilbage siden da, som man siger.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg startede 
med at spille på hold i ATK, men ved at jeg 
startede på klubbens hyggeligste hold; 6. hol-
det med Steen Errebo som holdkaptajn. For et 
par år siden fik jeg lyst til at prøve at udvikle 
mig og med en fantastisk og tålmodig træning/
hjælp fra Jan Nygaard, har jeg fået et løft i mit 
spil og kæmper i dag med på 2. holdet i 3. 
division. 

Hvad for noget frivilligt arbejde vil du gerne 
være med til?
Jeg har ønsket at deltage i klubbens nyopret-
tede sponsorudvalg, fordi det er et område, 
som har haltet i klubben, og fordi det rummer 
både udfordringer og potentiale til at forbedre 
vilkårene for klubbens medlemmer.

Vi har en fantastisk bredde i ATK med et 1. 
hold i 1. division, 6./7. hold, der har vundet 
rækkerne i serie 4 og 5 og 2 veteranhold, der 
også kæmper med i toppen af deres rækker. 
Derudover har vi en masse spilleglade ten-
nisentusiaster både i form af juniorer og mo-
tionister, der udgør en stor del af klubben. Den 
bredde synes jeg, at vi skal være stolte af, og 
den er jo et rigtig godt argument i forbindelse 
med forhandlinger med sponsorer og samhan-
delspartnere.

Med tiden kan jeg da også godt forestille 
mig at deltage i andre udvalg eller tiltag.

Hvorfor vil du gerne lave frivilligt arbejde for 
ATK?
En del af motivationen er for mig den per-
sonlige udvikling, der ligger i at arbejde med 
noget, der ligger så langt fra, hvad jeg normalt 
beskæftiger mig med. Derudover ligger der 
for mig en mulighed for at give noget tilbage 
til klubben, som tak for de muligheder jeg har 
fået – særligt det sidste års tid. 

Det er jo sjovt at engagere sig for at forsøge 
at forbedre vilkårene for klubben og også 
for de klubkammerater, som jeg har kendt i 
mange år efterhånden.

Interview med nogle af de nye 
frivillige kræfter i ATK
af Karin Munk Petersen
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Hvad er dine ønsker for fremtiden i ATK som 
menigt medlem?
Jamen hvis der er frit slag, så ønsker jeg mig 
en pool i klubben. 

Helt overordnet set vil jeg jo som alle an-
dre gerne have en velfungerende tennisklub, 
hvilket for mig indebærer en større åbenhed 
omkring, hvad der foregår i de forskellige ud-
valg, bestyrelsen og de forskellige tiltag man 
påtænker.

Man skal selvfølgelig ikke informere med-
lemmerne til døde, men det skal være muligt 
at få informationer, hvis man ønsker at vide, 
fx hvilket grundlag beslutningerne bliver taget 
på i et udvalg, eller hvor man skal henvende 
sig, hvis man har ønsker om frivilligt arbejde, 
forslag til forbedringer etc.

Og så savner jeg altså lidt den ånd, der 
en gang var omkring holdkampe på hjem-
mebane. Det var jo tilløbsstykker med masser 
af support fra unge som ældre medlemmer i 
klubben, konkurrencer og en enkelt øl eller 2. 
Vi har en god klub med masser af fællesskab, 
men jeg synes, at det ville være dejligt, hvis 
der var en større opbakning til holdkampe.

Birthe Henriksen
Fortæl lidt om dig selv: 
Birthe Henriksen, 51, gymnasielærer. Jeg spil-
ler fast på veteranholdet og lejlighedsvis hjæl-
per jeg på seniorholdene. 

Jeg startede med at spille tennis i Fåborg i 
1977, og da jeg kom til ATK i 1979 eller 1980 
fik jeg straks tilbudt træning, og der var en 
hel gruppe af piger, som gerne ville spille med 
mig. De to ting i forening betød, at jeg hurtigt 
blev meget bedre, og få år senere spillede jeg 
på første holdet og blev klubmester. Der spil-
lede jeg indtil jeg i 1992 fik mit første barn. I en 
årrække var jeg også træner.

Hvad for noget frivilligt arbejde vil du gerne 
være med til?
Jeg vil gerne være med til fundraise, og i det 
hele taget være med til at udbygget klubbens 
netværk til bl.a. kommunen og andre, som det 
kan være 

Hvorfor vil du gerne lave frivilligt arbejde for 
ATK?
Jeg vil med en frivillig indsats gerne give ”no-
get” tilbage for de mange gode oplevelser, 
som jeg har haft i ATK. Ligesom jeg gerne vil 
bidrage til, at klubben til stadighed udvikler 
sig.

Hvad er dine ønsker for fremtiden i ATK som 
menigt medlem?
Jeg vil gerne arbejde for, at klubben har et 
godt socialt miljø, der gør at alle medlemmer 
føler sig godt tilpas i klubben, og at når vi mø-
des mellemgangen/klubhuset, så er der ikke 
forskel på, om man spiller på turneringshold, 
er motionist eller nybegynder, så vi fastholder, 
at alle taler med alle.

Derudover ønsker jeg at, der fortsat skal 
være gode tilbud til klubbens medlemmer fra 
begynderen, over motionisten og til eliteud-
øverne.

At fastholde børn/unge i idrætten kræver 
ofte, at der er et godt socialt miljø, som gør, 
at børnene får lyst til at tage ned i klubben, 
uanset om de skal spille eller bare har lyst til at 
opholde sig der. En del af denne vision kunne 
også inkludere, at vi skaber en idrætsfritids-
klub.
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ATKs ungdomsgruppe Active Juniors afholdt 
på Grundlovsdag fredag den 5. juni 2009 et 
nyt initiativ kaldet Store Sportsdag med start 
kl. 12.

ATK's STORE SPORTSDAG blev en kæmpe 
succes! Der var en fantastisk stemning hele 
dagen. 50 deltagere fra alle hjørner af klubben 
kæmpede mod og med hinanden. Og det gik 
ikke stille af! Lottes Sports Café var som altid 
på dupperne med super servering, overraskel-
ser og godt humør. Der blev kæmpet i atletik, 
tovtrækning, teambuilding, fodbold, robinson, 
ultimate, tennis, twister, meyer og tænkeboks. 

Det hele kulminerede med afgørende finale 
i klodsmajor. Sjældent er der set en så intens 
koncentration i klubhuset, som da tårnet blev 
højere og højere og gult hold til sidst løb med 
sejren. Tak til Active Juniors for at organisere 
en skøn dag - det er sejt at have jer i klubben!

Store Sportsdag
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Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem er, 
at man har betalt sit kontingent rettidigt - med 
det opkrævede beløb.
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset 
antal fuldtidsmedlemskaber i ATK. Medlemmer 
overføres efter anciennitet.

Fremsendelse af alle ønsker om ændring af 
medlemskab skal ske senest 1. marts 2010.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab, har 
du 3 muligheder:
1. Du skriver et brev til klubben.
2. Du sender klubben en e-mail.
3. Du bruger skemaet på hjemmesiden.

Lige meget hvilken metode du vælger, skal du 
oplyse navn, medlemsnummer og hvilket slags 
medlemskab du ønsker.

Medlemmer der ønsker et medlemskab, der 
koster mindre end det de har, må gerne ændre 
deres girokort og sende det nye beløb. (Det er 
lettere, end hvis vi skal returnere pengene).

Medlemmer der bliver fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, får du besked 
via en opkrævning på det resterende kontin-
gent omkring 1. april. Hvis du ikke har fået 
besked inden d. 14. april, er du ikke blevet 
fuldtidsmedlem i år.

Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?
af Charlotte Bak, sekretariatet

SEKRETARIATET meddeler
Husk at melde adresseforandring til klubben, så du ikke risikerer at miste dit medlemskab, 
fordi dit girokort ikke når frem.
Girokortet for kontingent bliver fremsendt kort tid efter generalforsamlingen i januar måned.
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Der har i årets løb været afholdt de sædvanlige 
DAI-turneringer: 2 indendørs og 3 udendørs.

Deltagerantallet har været pænt uden at 
være prangende. Til Landsstævnet i septem-
ber var der dog mange nye med. Desværre var 
der ikke den sædvanlige deltagelse fra Fyn, da 
TPI skulle spille oprykningskamp til 2. division, 
en kamp som de for øvrigt vandt.

Der er fortsat mange ATKere med, men det 
ville være godt med flere modstandere fra an-
dre klubber. Det arbejdes der på i tennisudval-
get. Michael Steffensen fra KFUM er kommet 
med i udvalget, og næste års pinseturnering 
afholdes på KFUMs baner.

Udvalget håber til foråret at få gang i en 
hjemmeside for DAI-tennis.

Redaktionen og 
ATK's bestyrelse 

ønsker alle et 
Godt Nytår!

DAI 2009
af Ole Juhl, DAI
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Ledige timer i hallen sæson 2010

1. januar – 30. april 2010
Mandage kl. 7 – 14 og kl. 22 – 23
Tirsdage kl. 7 – 15 og kl. 22 – 23
Onsdage kl. 7 – 15 og kl. 22 – 23
Torsdage kl. 7 – 14
Fredage kl. 7 – 14 og kl. 19 – 23
Lørdage kl. 7 – 8 
Søndage kl.  7 – 10

B-timer koster 2000 kr. for resten af sæsonen.
A-timer koster 2800 kr. for resten af sæsonen.

Alle ovenstående timer er B-timer undtagen timerne 
fredag kl. 19 – 21.

Desuden er følgende timer ledige i lige uger:

Fredage kl. 19 – 20 (A-timer)
Lørdage kl. 7 – 10 samt kl. 19 – 23 (B-timer)
Søndage kl. 7 – 9 og kl.  21 – 23 (B-timer) samt kl. 12 – 13 (A-timer)

I ulige uger er der følgende B-timer ledige:

Fredage kl. 20 – 21 (A-timer) og 21 – 22 (B-timer)
Lørdage kl. 7 – 8
Søndage kl. 7 – 8 

B-timer i hver anden uge koster 1000 kr. for resten af sæsonen.
A-timer i hver anden uge koster 1400 kr. for resten af sæsonen.
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Lotte's Sports Café
Det rigtige sted at få god mad serveret eller leveret

Lotte's Sports Café
26 20 22 06

Genforeningspladsen 54

Kære ATK medlemmer
 

Tak for en dejlig sæson i 2009.
 

Rigtig godt nytår og på gensyn til
Standerhejsning den 1. maj 2010.

 
Mange hilsner fra Lotte og Co.


