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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

Arbejdernes Tennis Klub

Udvalgsformænd
Turneringsudvalg
Lars Bjerring Husby
lars@husby.dk
28 56 46 00
Træningsudvalg / Eventudvalg
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38
Facilitetsudvalg
John Roy Vesterholm
Vesterholm1@hotmail.com
40 63 64 33

Bestyrelse

Eliteudvalg
Thomas Riad
thomas_riad@hotmail.com
22 50 45 69

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

Juniorudvalg
Jon Tybirk
jon.tybirk@live.dk
26 23 0615

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

It-kommunikationsudvalg
Bruno Hasselberg
bha@kls.dk
29 65 73 53

Næstformand
Steen Elsborg
se@ldi.dk
22 36 29 19

Holdudvalg (4.-7.+veteran)
Birthe Henriksen
knud.petersen@live.dk
24 41 97 31

Næstformand
Per Bach
pb@ing.dk
28 10 95 04

Breddeudvalg
Ann Kølgaard
a.koellgaard@email.dk
29 44 35 19

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

Fundraising- og sponsor
Jesper Jensen
jensen985@gmail.com
28 56 57 54

Suppleant
Jesper Jensen
jensen985@gmail.com
28 56 57 54

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

Bladredaktion

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nikolasvedel@gfnet.dk
Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1400 stk.
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INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Torsdag den 22. januar 2013
Kl. 19.00 i Klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent			
Protokol og beretninger			
Regnskab			
Budget			
Indkomne forslag			
Valg
a. Kasserer
Lars Knudsen				
b. Næstformand
Per Bach				
c. Bestyrelsessuppleant
Jesper Jensen				
d. Revisor
Thue Jensen				
e. Revisorsuppleant					
7. Eventuelt			

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

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest den 14. januar 2013 kl. 18.00 på adressen
Genforeningspladsen 54, 2400 København NV,
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
De følgende sider indeholder skriftlige beretninger, som på generalforsamlingen eventuelt
vil blive fulgt op med supplerende bemærkninger.
OBS: Oplysninger om medlemskab for sæson 2013 findes på side 19
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Bestyrelsens
beretning
af Karin Munk Petersen

Først vil vi i bestyrelsen gerne ønske jer alle
et godt nytår. Vi håber, I alle er kommet rigtigt
godt ind i det nye år – og vi ser frem til den
kommende sæson med stor glæde. Her midt i
den iskolde vinter kan et billede på nethinden
af vores alles Genforeningsplads i maj måned
kun skabe varme helt ind i sjælen.

indsats, det har ikke været let, men vi håber
og tror på gode vinde fremover!
• Et hårdt arbejdende turneringsudvalg (der
mangler hænder i den kommende sæson!!),
• Fokus på træning på tværs af alle grupper i
klubben i træningsudvalget
• Et eliteudvalg med fokus på udvikling

Det forgangne år har været et år med fart
over felten på mange forskellige niveauer!

Det er god udvikling, synes vi! Du kan læse
mere om de enkelte udvalgs arbejde og tanker videre i bladet. Som I tidligere sæsoner
sluttede også denne sæson af med en dejlig
fest for de mange frivillige den sidste lørdag
i oktober. Desværre var der mange, der ikke
kunne deltage lige netop denne dag, men I
skal ikke snydes for en kæmpe tak for jeres
store indsats! Sammen løfter vi i flok for et fælles bedste!

Vi har fået en ny organisering af klubbens
bestyrelse og udvalg på plads – og selv om
der stadig plads til udvikling, så er mange ting
gået rigtigt godt☺. Det betyder, at der nu er
10 selvkørende udvalg i gang – og det kan vi
være rigtigt godt tilfredse med.
Det medfører bl.a.:
• At der er kommet et helt andet fokus på
breddeidrætten og nye spændende aktiviteter for gruppen bl.a. indendørs Hyg-ind hver
anden fredag, tennis for kvinder med anden
etnisk baggrund end dansk og en række nye
tiltag på vej.
• At der er kommet skub i en række nye tiltag i
juniorafdelingen med flere tilmeldte hold bl.a.
i SLTU,
• At vi har fået et jætta bra festudvalg, der har
en masse ideer og tanker om aktiviteter i den
kommende sæson
• En benhårdt arbejdende facilitetsudvalgsformand, der bl.a. er trådt ind som formand for
den nyvalgte brugerbestyrelse, og som har
stået over for nogle seriøse forhandlinger i
den forgangne sæson. Stor tak for den store

Den sidste lørdag i oktober bød også på et
visionsseminar om eftermiddagen, hvor alle
klubbens medlemmer havde mulighed for at
komme og deltage og give bud på fremtidige
udviklingspunkter for klubben. Det blev en
meget vellykket eftermiddag med mange bud
– både store og små – på, hvor vi gerne vil
sætte ind. Bestyrelsen vil på Generalforsamlingen i januar følge op på seminaret med fokuspunkter for den kommende sæson.
Er foreningslivet en uddøende race – det
tror og håber vi ikke. Det ville da være rigtigt
kedsomt, hvis alle i fremtiden måtte nøjes med
bare at leje en bane på timebasis og i øvrigt
ikke behøve at engagere sig! ATK tror på foreningslivet som en social sammenhængskraft,
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som en udvikler af kammeratskab på tværs af
alle skel, som en kompetenceudvikler for den
enkelte, der deltager, og som et boldværk mod
isolation og ensomhed.
Heldigvis synes vi heller ikke udviklingen
i vores klub tyder i retningen af et farvel til
foreningslivet. Vi er i dag rigtigt mange frivillige, og i det sidste års tid har vi set et stort
engagement fra både kendte og nye ansigter.
Men…. som det altid er med den slags ting, så
kan vi sagtens være mange flere! Vi vil derfor i
den kommende tid forsøge at udarbejde vores
egen ”frivillighedscentral”, hvor du som medlem kan se, hvor du kan byde ind på store og
små opgaver til gavn og glæde både for vores
alles klub og for dig selv. Og som en ekstra
belønning bliver sæsonen jo sluttet af med et
brag af en fest for alle vores dejlige frivillige!
Hvis du nu skulle gå rundt med enten lyst til
at bidrage, eller hvis har en god idé, som du
synes, vi skal sætte gang i, så tøv ikke med at
henvende dig til en fra bestyrelsen eller til en
af de mange udvalgsformænd.
2012 betød også et farvel med klubbens
mangeårige Formand Henning Poulsen med
en festlig afskedsreception den 1. maj. Meget symbolsk dag, da det jo er Henning, der
igennem mange år har stået for at arrangere
netop denne dag. Dagen blev god og festlig
med mange fremmødte både fra klubben og
udefra. Bestyrelsen vil gerne endnu en gang
hylde Henning for hans store engagement og
vi glæder os over, at vi kan trække på Henning
i forhåbentlig mange andre sammenhænge
fremover.
Særligt glade er vi også for, at det på meget
kort tid faldt på plads med en ny forpagter
Jannie, der hurtigt har virket som om, hun
havde været i klubben i lang tid. Vi har en god
fornemmelse i maven af, at vi kan fortsætte
vores fantastiske samarbejde også i de kommende sæsoner, idet vi har aftalt med Københavns Kommune, at ATK som klub overtager
forpagtningen af caféen. Vi er da bare så hel-

Arbejdernes Tennis Klub

dige, at når vi siger farvel til én god forpagter,
så viser der sig en ny god én af slagsen på
banen. Tak for dit dejlige, søde og åbne sind
Jannie!! Vi glæder os til de mange timer i og
omkring klubhuset i den kommende sæson.
Vi hilser samarbejdet med Københavns
Kommune, personalet og de andre klubber på
pladsen velkomment. ATK’s værdier baserer
sig på glæde, ligeværdighed, engagement,
udvikling og fair play, og i den ånd vil vi indgå
i arbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere.
En stor tak skal også rettes til de forskellige
klubber og foreninger, vi samarbejder med, og
til vores sponsorer.
Som noget nyt forlyder det fra DTF, at de
har tænkt sig, at de bedste spillere i den kommende sæson skal opdeles i henholdsvis herre
og dame rækker. Det er der både fordele og
ulemper ved. Flest ulemper, synes vi i bestyrelsen, men desværre har vi ikke været taget
med på råd. Vi håber spillerne og set-uppet
herom får det bedste ud af den noget uønskede situation i den kommende sæson.
Til sidst vil bestyrelsen huske jer, der ikke
har fået hentet jeres nøglebrikker, på at få
hentet dem i informationen i Grøndals Centret.
Der er rigtigt mange, der ikke har fået hentet
brikken. Vi kan oplyse, at de har åbent til sent
om aftenen derovre, så det er kun lige et smut
væk fra banerne ☺. Det er vigtigt, at I bruger
dem til at komme ind, så vi kan dokumentere
det høje tidsforbrug på banerne. Besværligt ja,
men det kan være, at vi får brug for dokumentation i fremtiden. Så husk at hente din nøglebrik og brug den!
Tak for 2012 og stort velkommen til spil,
sjov, spas og meget mere i 2013. Vi ses forhåbentlig til Generalforsamlingen den 22. januar
2013 kl. 19.00 og på Genforeningspladsen til
maj!!!

Deadline for nr. 2 / 2013 er den 12. marts
med udgivelse i uge 15
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Beretning fra Turneringsudvalget 2012
af Lars Husby

Klubturnering
Årets klubturnering blev afviklet
i august og starten af september
med et samlet finalestævne lørdag
den 15. september.
Følgende blev klubmestre i 2012:

ATK Sommer Double
turnering
Den årlige sommer double turnering blev afviklet lørdag den 7. juli.
Det var en god dag med masser
af god og sjov tennis på anlægget
fordelt over hele dagen.
Som altid blev turneringen afsluttet
med en hyggelig middag i Sportscaféen.

Række

Vinder

Herresingle A

Kenneth Larsen

Damesingle A

Nathali Thorius

Herredouble A

Christian Bernsen Borg / Kenneth Larsen

Damedouble A

Nathali Thorius / Anne Bindesbøl Trefeldt

Mixdouble A

Liv Deleuran-Skjold / Nicolai Meier-Larsen

Herresingle B

Henrik Thomasen

Damesingle B

Cathrine la Cour

Herredouble B

Henrik Thomasen / Michael Duedam

Damedouble B

Mette Kit Nielsen / Nicole Cordes

Mixdouble B

Nicole Cordes / Nikolas Vedel Petersen

Herresingle C

Mikael Nielsen

Herredouble C

Bergur Dalsgaard / Peter Paluch

Mixdouble C

Sharon Marie Rasmussen / Hans Jørgen Dybro

Veteran Single

Peter Biltoft-Jensen

Veteran Double

Per Bach / Henrik Thomasen

U14 Pigesingle

Mathilde Samson

U18 Pigesingle

Sofie Rosenlind

U18 Pigedouble

Sofie Rosenlind / Emma Balslev Tybirk

U14 Drengesingle

Gustav Weil

U18 Drengesinge

Sebastian Strauss Hansen

Række

Vinder

Mixdouble A

Birthe Henriksen / Michael Duedam

Mixdouble B

Liss Rasmussen / Flemming Nielsen

Mixdouble Motion

Puk Hoffmeyer / Bergur Dalsgaard

Herredouble A

Michael Duedam / Henrik Thomassen

Herredouble B

Jakob Holmgaard / Thomas Høeg-Jensen

Herredouble Motion

Jesper Munk / Jan Holm Møller

Damedouble

Lene Baltzer Petri / Karin Munk Petersen

Følgende vandt i de enkelte rækker:
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Billeder fra klubmesterskaberne 2012
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ZENIT Consult har siden 1997 leveret håndplukkede og
professionelle it-konsulenter til nogle af Danmarks største
virksomheder inden for følgende kompetenceområder:
- Management og projektledelse
- Test, testledelse og strategi
- Forretningsudvikling og analyse
- Arkitektur og applikationsudvikling på centrale og decentrale
systemer
ZENIT Consult er en værdibaseret virksomhed. Vores vision er, at
vi skal være vores kunders foretrukne samarbejdspartner, ved hver
gang at indfri deres forventninger. Vi skal være med til at sætte
standarden for tidens konsulenter og vi vil være et forbillede for
andre selskaber i vores behandling af kunder og konsulenter.
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

ZenIT Consult “Fremtid baseret på resultater”
Vallensbækvej 22 b · 2605 Brøndby
Telefon 4699 1903 · www.zenit.dk
side
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1-3. holds tur til Oslo 2012
af Kenneth Larsen
Efter en spændende udendørssæson var vi
flere i 1-3. Holds truppen der var opsatte på
at komme i kampform så hurtigt som muligt,
så vi kunne blive klar til en indendørssæson
med fuld knald på fra første dag. Men hvad
gør man, når der ingen turneringer er i lille
Danmark?
Man tager til Oslo og deltager i en stor
turnering med nogle af de bedste spillere.
Da turen blev arrangereret spontant og med
kort varsel, blev det kun en håndfuld af ATK’s
bedste. Men det passede
nu meget fint, da Vincents
lejlighed ikke kunne rumme
flere gæster, på hverken
gulve el. sofaer. Men manglen på plads og den hjemmelavede mad gjorde det
kun hyggeligere.

nervepirrende dueller. Julie & Nathali spillede
og vandt ligeledes nogle fremragende kampe
mod dygtige modstandere.
Efter sidste mand/kvinde røg ud, blev
Oslos gader malet røde og dansken fik gjort
opmærksom på sig selv, på bedste manér.
En stor tak til Vincent for planlægningen og et
sted at sove.

Resultaterne fejlede heller
ikke noget. Peter Elsborg
slog bl.a. 1. seedede men
røg ud i kvartfinalen til en
polsk spiller som endte
med at vinde turneringen
efter desuden at have slået
undertegnede ud tidligere.
Christian, James & Vincent
leverede lækker tennis, med
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Vinder af serie 1 - 2012
af holdkaptajn Nikolas Vedel Petersen

Tabellen lyver aldrig!!!
4. holdet vandt seks holdkampe og tabte kun
en enkelt i Serie 1 i sæsonen 2012.
Det skaffede os 13 point, hvilket lige akkurat
var nok til at snuppe pokalen foran B93, som
endte med 12 point.
Vores holdkampe mod ”storklubberne” HIK,
KB og B93 endte alle med en sejr på 3-2 til
ATK. Sundby slog vi med samme cifre, mens
Tennisklubben Ryvang (5-0) og Vanløse (4-1),
stort set ikke fik et ben til jorden mod os!
Vi snublede dog som nævnt en enkelt gang,
da vi sku’ helt til stormramte Dragør. Her ku’
et afbudsramt 4. hold desværre ikke holde
stimen, og vi måtte køre derfra med bukkede
hoveder og et 1-4 nederlag.
Henrik og Michael hygger sig efter endnu
en sejr.

Stammen på det unge hold bestod af
singlerne Anders Dorph, Ronni Nielsen og
Madicken Baltzer Andersen. Doublerne tog
Michael Duedam, Anders Haahr Rasmussen,
Nicole Cordes samt Holdkaptajnen sig af.

Målet for 2013 vil selvfølgelig være:
1. Forsvare pokalen ved at gå ubesejret igennem sæsonen
2. Rykke op i Københavnsserien!

Tak til reserverne Anja Biltoft, Birte Henriksen, Henrik Thomasen m.fl., som i stor grad
bidrog til 4. holdets succes.
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Beretning fra Event- og Træningsudvalg
af Anders Dorph

Beretning fra Eventudvalget

Beretning fra Træningskoordinationsudvalget

Eventudvalget er klubbens udvalg for fester
og andre (sociale) events. Klubben har ikke
hidtil haft et Eventudvalg og 2012 var da også
en smule et opstarts-år for udvalget, der også
blev lidt sent nedsat.

Udvalget er et koordinationsforum for klubbens Elite-, Junior-, Seniorhold-, Breddeudvalg.
De fire udvalg former selv træningstilbud til
deres målgrupper, men i Træningskoordinationsudvalget orienterer vi om og koordinerer
disse træningstilbud. Udvalget er således det,
man kunne kalde et internt/koordinerende
udvalg. Når det kommer til spørgsmål fra medlemmerne om træningstilbud, er det da også
de enkelte fire udvalg, man skal spørge, da de
kan give de præcise svar.

I årets løb blev det til fælles-“kikkeri” af
French Open-finale og wimbledon-finale i
klubhuset for klubbens medlemmer, samt en
meget festlig tema-klubfest med salsa-rytmer.
Den stort anlagte “De ATK’ske sommerlege”
i august måtte desværre aflyses pga. lige akkurat for få tilmeldte. Men det er vores plan
at prøve igen næste år, formentlig allerede i
forårssæsonen.

Udvalget har fungeret rigtigt godt, som
netop kilde til koordinering, orientering og vidensdeling.

Derudover har vi brugt året på at komme op
med en masse ideer til andre events, så der er
grund til at tro på en række hyggelige, sjove
og festlige events i 2013. Vel mødt!

Klubfest 2012 - en tur til Brasilien
af Eventudvalget
Lørdag d.15. september var det tid til ATKs årlige klubfest. Eventudvalget havde besluttet, at
vi skulle prøve noget nyt – en tema-fest. Med
inspiration fra sidste års DAI-tur til Brasilien,
og et tilskud fra klubben, blev det til en ”(re)
tur til Brasilien”. Det fik samlet et dejligt bredt
felt af klubbens medlemmer – både unge såvel
som ældre, motionister såvel som elite, gamle
såvel som nye klubmedlemmer.

huset indvaderet af brasiliansk karneval-optog,
der i dén grad både kunne spille og danse
og trække publikum med. Flere ATK’er blev
inviteret ud på dansegulvet eller med på trommerne, og der var faktisk talenter i blandt, som
vi ikke har set udfoldet på tennisbanerne.
Det blev både en meget hyggelig og særdeles festlig aften/nat med fuld gang i dansegulvet. Vi er opsatte på en ligeså festlig klubfest
næste år, som passende punktum for en forventeligt herlig sommersæson.

ATKs kokke-par, Jannie og Lars, sørgede
for velkomst med Caprinha-drinks til at løsne
stemningen. Da vi først havde sat os til bords
fortsatte de med brasiliansk-inspireret mad, og
senere Mexicansk kaffe til at smøre ledende
til aftenens senere aktive underholdning. Efter
den traditionelle overrækkelse af præmier til
klubturneringsvindere og finalister, blev klub-

Datoen forventes ude allerede i marts måned (se ATK-kalenderen inde på ATKs hjemmeside), så sæt kryds i god tid, så vi kan ses
til hygge, sjov og festlighed til endnu en god
klubfest! Vel mødt!
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Juniorudvalgets beretning 2012
af Jon Tybirk
Juniorudvalget fik i 2012 ny leder i
skikkelse af undertegnede. Vi har
konstitueret et fast juniorudvalg
(cheftræneren, projektmedarbejderen
og juniorlederen). Vi er påbegyndt en
mere målrettet, strategisk og langsigtet udvikling af juniorafdelingen,
herunder synliggørelse af værdigrundlag, målsætning og sportslige
ambitioner.

Flere frivillige hænder.
Det er lykkedes, at tilknytte 5 ressourcepersoner til udvalget, som i
dag er med til at løfte de mange arbejdsopgaver. Vi har således opfyldt
vores delmål. Fremadrettet ønsker vi
at tilknytte endnu flere med henblik
på kommende arbejdsopgaver.
”Vild med kamp”, egne stævner
og et skole-, rekruttering- & fastholdelsesprojekt
Vi fik med god økonomisk støtte
fra kommunen tilknyttet en ny projektmedarbejder, Johannes Jørgensen. Juniorudvalget har udviklet et
særligt koncept for egne stævner, og Pigerne vandt deres første holdkamp mod Birkerød 6-0.
der er afholdt og gennemført et ”Vild Divine, Katharina, Mathilde, Sidse og Helene.
med Familie”-stævne hver måned.
Johannes har været en dygtig tovi både single og double. Den 16.marts 2013
holder på det projekt, ligesom der i
bliver der for første gang afholdt klubmesterår har været mere end 800 personer igennem
skaber indendørs i ATK hallen. Målet er, at
de forskellige rekruttering- og fastholdelsesarrangementet indendørs skal arrangeres af
initiativer. Der var i efterårsferien forskellige
nogle fra ressourcegruppen. Det opfyldes, to
events, ”Street tennis” og ”Vild med kampersoner har meldt sig til at stå for det.
merat” tennis - ligesom der er planlagte nye i
vinterferien og påsken 2013. Vi samarbejder
Flere som spiller holdkampe
også med DGI om rød og orangebold stævner.
Udendørs udvidede vi antallet af hold i juVi føler og får tilbagemeldinger om, at det har
nior holdturneringen fra 2 til 4. Vi deltog med
været en ret stor succes med de nye initiativer.
et U16 drengehold (SLTU), et U14 mixhold
(1.holdet, KTU), et U14 pigehold (2.holdet,
Klubmesterskaber for juniorer
SLTU) og et U12 mixhold (KTU). For første
ude & inde
gang spiller vi med i vinterens minitennis
Det lykkedes – efter en del års fravær - at
holdkampe(SLTU), hvor vi deltager med et
etablere klubmesterskaber udendørs med
U14+ øvede hold og et U12 turneringsbegynganske mange deltagere, U18 og U14 rækker
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der/let øvet hold. Det lykkes at få holdkaptajner til opgaverne.

Vi ønsker at videreføre den positive udvikling af juniorafdelingen i henhold til den målsætning, der er beskrevet på hjemmesiden.
Det kræver - skridt for skridt - flere frivillige
hænder og flere penge afsat til juniorafdelingen på den korte bane og set over de næste
4-5 år.

Web og hjemmeside
Vores Facebook ” ATK Junior”-side er blevet
oprettet og indtil videre har vi nået 68 ”synesgodt-om” medlemmer. Her er informationer til
de juniorer, som gerne vil lidt ekstra. Vi afventer ny hjemmeside med flere muligheder, men
er så småt påbegyndt opbygning af mere og
bedre information her.

En stor tak til vore trænere, samarbejdspartnere og frivillige ledere for indsatsen i 2012.

Mødeaktivitet
Der har været stor mødeaktivitet inden for det snævre
juniorudvalg, mange tværgående møder og kontakter
med træningskoordineringsudvalget, bestyrelsen, trænermøder etc. Der er afholdt
2 forældremøder, et forældre/spillermøde i februar, og
et for ressourcepersoner i
september med evaluering
og de fremtidige arbejdsopgaver. Dette har indtil videre
handlet mest om holdkampe, stævne- og turneringsmuligheder. Juniorudvalget og ressourcepersoner
klarer det meste via mails,
hvor hele gruppen kommunikerer og har chancen for at
komme med indspil.
side
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IT-Kommunikations- Breddeudvalget
udvalget
af Ann Kølgaard

Breddeudvalget startede sæsonen med at
prøve på at få besat nogle af de formiddagstimer, der ikke bliver brugt. Vi fik igangsat
træning for motionister hver mandag formiddag og hver onsdag aften i forbindelse med
Hyg - in. Interessen for begge dele har været
stor så vi planlægger at fortsætte, når udendørssæsonen starter igen. Desuden fik vi brugt
en del formiddagstimer til at få besøg af flere
klasser fra kommunens skoler. Også det var
en succes, så også det fortsætter vi med i den
nye sæson. Sidst men ikke mindst fik vi en del
indvandrekvinder fra Tingbjerg og Bispebjerg
ned og spille tennis. Interessen har også her
været stor, så stor, at vi har fået mulighed for
at fortsætte dette projekt i hallen en gang om
ugen helt til 1. maj.

af Bruno Hasselberg
Udvalgets vigtigste opgave i 2012 var nok at
få sendt nyhedsbreve ud hver måned i sommerhalvåret – og det er lykkedes. Naturligvis
vil vi også efter behov sende nyhedsbreve ud i
vinterhalvåret.
Men vi håber virkelig på at der er mange
flere der vil komme med indlæg, så nyhedsbrevene får lidt mere indhold i år.
Vi er også i fuld gang med at designe en ny
hjemmeside, som bliver meget mere ’’up to
date’’ både hvad design og brugevenlig angår.
Vi forventer at den nye hjemmeside ligger
klar inden sæsonstarten 1. maj.

Vi har flere planer på bedding bl. a en nattennis lørdag den 5. januar og en foredragsaften (om tennis), i februar.

Med håb om endnu mere input, ønskes alle
et rigtigt godt nytår.

side
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ATK-hallen
af Henrik Ravnild
Jeg håber, at I alle er glade for det nye gulv,
selvom den optimale løsning med pålægning
af et helt nyt undergulv ville være det helt
rigtige. Det må vente til en anden god gang,
når økonomien er blevet lidt bedre, for et nyt
undergulv koster ca. 1 mio. + coating. Nu begrænsede vi udgiften til kr. 135.000,-.

kunne være dejligt med lidt flere spillere i dagtimerne, så vi hurtigt kan få banket gælden til
vores långiver af, selvom det jo går rigtig godt
med den lave variable rente vi har i øjeblikket.
Tilbage er blot at ønske alle nuværende og
kommende brugere et rigtig godt nytår 2013.

Hvis gulvet skal holde lige så længe som
det gamle er det vigtigt, at vi alle overholde de
simple renholdelsesregler. Lad være med at
gå ind i hallen med udendørssko! Selv når jeg
sidder i opholdsrummet ser jeg voksne medlemmer gå direkte udefra og ind uden først at
skifte sko. Hvor dum kan man være?
Nødudgangen er en nødudgang. Deraf ordet. Låsen er nu repareret og der er indtil flere
gange påsat en plastikkop. Det er meningen at
koppen skal blive siddende. Hvis man får brug
for noget at drikke af, findes der forskelligt
service i køkkenet. Det er sikkert møg beskidt,
men med lidt vand og knofedt kan man sikkert
få det værste snavs vasket af. Man får det ikke
bedre end den sidste bruger har ønsket!
Hold kæft hvor er det nederen næsten kun
at lukke skidt ud gennem tastaturet, men det
er nu engang mit lod som halformand. Så
kan jeg glæde mig over, at der fortsat er stor
opbakning om leje af banerne i primetime. Det
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ATK hallen
Lørdag kl. 20.00-24.00
d. 19. jan. 2013
.

Kom og vær med til ”Nattennis” og få en god tennisoplevelse. Der spilles
doubler med konceptet ”Valgturnering”,  som styres igennem spillertal der gør det muligt at
alle kan spille med hinanden uanset niveau. side
Den15
der avancerer mest i spillertal vinder.
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DAI siden sidst
af Lene Baltzer Petri
2012 blev så året, hvor der for første gang i
flere år, ikke var en udenlandstur.

terfølgende kunne deltage i Landsstævnet og
måske andre turneringer på Sjælland. Det lykkedes ikke i 2012, men vi prøver igen i 13.

Det var oprindeligt planlagt, at CSIT-turneringen skulle foregå i Israel. Desværre sprang
det israelske forbund fra, da de ikke mente, at
der var nok tilmeldte. Men aflysningen kom så
sent, at det ikke var muligt at flytte turneringen
et andet sted hen.

Som altid har der været afholdt både udendørs- og indendørs turneringer. Deltagerantallet har været pænt. Og der er kommet nye
klubber til. Blandt andre har TRYG meldt sig
under fanerne.

For at gøre ondt værre sprang det brasilianske forbund også fra at holde World Sport
Games i Rio i 2013. Det er super ærgerligt og
har medført et større juridisk tovtrækkeri. Heldigvis trådte det bulgarske forbund til i stedet.
Så World Sport Games afholdes i juni måned
i Varna ved Sortehavet. Det er allerede besluttet at DAI Tennis stiller med at antal veteraner
og to små hold, altså 3 herrer og én dame. Så
kridt skoene.

Eneste egentlige problem har været, at folk
har fået en øgende tendens til at blive væk fra
kampene i indendørsturneringen. Det er ikke i
orden. DAI risikerer store bøder, når Ryparken
står tom. Og det er også rigtig trist ikke at få
spillet for dem, der møder op. Vi arbejder på
at finde en form for sanktionsmodel mod dem,
der udebliver. Det kunne fx være betaling af
den pris, der koster, at hallen står tom, altså
banelejen.

Ole og undertegnede deltog i starten af året
i et DAI møde på Fyn. Her var dagsordenen,
for tennis vedkommende, udbredelse af DAI
Tennis til flere egne af landet. Som det er nu,
er det stort set kun i Københavnsområdet, at
der spilles DAI Tennis.

Som flere af jer måske har bemærket, så
har DAI-tennis fået sin egen hjemmeside. Man
kommer hen til den, når man melder sig til
turneringerne fra ATKs hjemmeside. Den er
stadig under opbygning, men bestemt meget
lovende. På sigt vil det være her, man skal
finde DAIs arrangementer.

Vi aftalte nogle forskellige tiltag i samarbejde med DAIs konsulent. Blandt andet skulle
der findes én eller flere klubber på Fyn, der
havde faciliteter og ressourcer til at afholde
nogle mindre turneringer i DAI regi og som
gerne skulle medføre, at de fynske klubber ef-

Andet og mere om DAIs arrangementer følger i næste klubblad.
Vi ses på banerne i 2013

Senioridrætten
af Henning Poulsen
Endnu en god sommersæson er forbi og vi er
gået indendørs og nyder den ene time vi har
hver tirsdag i Bellahøjhallen, hvor der bliver
spillet badminton og petanque.
Vi er i øjeblikket 38 deltagere. Tirsdag mellem 10 og 12 er vi på bane 1 – 4 og der bliver
spillet igennem

i de 2 timer vi har banerne. Vi er en lille
gruppe, der nyder Petanquespillet på de gode
baner, der er på pladsen.
Et hyggeligt samvær efter spillet er en selvfølge. Det er en vigtig ting for os alle.
En del af holdet er blevet dagmedlemmer og
spiller på andre dage end tirsdagen.
side
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W H I T E
S P O R T
Tennis · Squash · Badminton
white@sport.dk
Østerbrogade 222, 2100 Kbh. Ø
+45 3920 3571

www.whitesport.com
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Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?
af Charlotte Bak, sekretariatet
Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem er,
at man har betalt sit kontingent rettidigt - med
det opkrævede beløb.

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).

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 2013.

Medlemmer der bliver
fuldtidsmedlemmer:

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab, har du 3 muligheder:

Hvis du bliver fuldtidsmedlem, får du besked via en opkrævning på det resterende
kontingent omkring 1. april. Hvis du ikke har
fået besked inden d. 15. april, er du ikke blevet
fuldtidsmedlem i år.

1. Du skriver et brev til klubben.
2. Du sender klubben en e-mail.
3. Du bruger skemaet på hjemmesiden.

SEKRETARIATET ERINDRER OM:
Husk at melde adresseforandring til klubben, så du ikke risikerer at miste dit medlemskab, fordi dit girokort ikke når frem.
Husk at betale kontingent til tiden. Opkrævning vil blive udsendt medio januar til betaling
i første halvdel af februar. Kort efter betalingsfristens udløb begynder vi at slette medlemmer fra medlemslisten for at finde ud af, hvor mange nye medlemmer, der er plads til.
Ingen betaling betragtes som en udmeldelse af klubben.
Ved brug af netbank og lignende: Husk at bruge det rigtige kontonummer! Der er stor
forskel på, om pengene skal betales til ATK-hallen eller til ATK.
Kontortid:
ATKs kontor har åbningstid tirsdage kl. 19-20. Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan du
fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer eller sende en mail.

Redaktionen og ATK's bestyrelse
ønsker alle et Godt Nytår!
side
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Skal I købe nye
bolde, hvis det
gør jer rigere at
sætte nogle mål?

Hvad gør din forening rig?
Rigdom handler om mere end penge. Måske bliver
jeres klub rigere af at have nogle mål for fremtiden.
Eller rigere af at fokusere på alt det gode I kan give
til jeres medlemmer. Kom ind og tal med os om,
hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres forening.
Eller se mere på al-bank.dk.

Frederikssundsvej 160 | 2700 Brønshøj
38 48 30 31 | broenshoej@al-bank.dk

