


Arbejdernes Tennis Klub

side 2

ATK - NyT  Nr. 1 - JANuAr 2014

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

Bestyrelse

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

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

Næstformand 
Peter Biltoft 
petbil@dongenergy.dk 
99 55 79 23

Næstformand 
Per Bach 
peba@ose.dk 
28 10 95 04

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

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

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

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

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

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

Holdudvalg (4.-7.+veteran) 
Birthe Henriksen 
birthe.henriksen.islev@gmail.com 
24 41 97 31

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

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

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

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby 
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nikolasvedel@gfnet.dk

Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1400 stk.

Bladredaktion
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INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.00 
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent  
2. Protokol og beretninger  
3. Regnskab  
4. Budget  
5. Indkomne forslag  
6. Valg  
 a. Formand Karin Munk Petersen (valg for 2 år)
 b. Næstformand Peter Biltoft (valg for 2 år)
 c.. Sekretær Ole Juhl (valg for 2 år)
 c. Bestyrelsessuppleant Jesper Jensen (valg for1 år)
 d. Revisor Henning Poulsen (valg for 2 år)
 e. Revisorsuppleant Mogens Vendelbo (valg for 2 år)
7. Eventuelt  
 

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest den 15. januar 2014 kl. 18.00 på adressen  
Genforeningspladsen 54, 2400 København NV eller pr. mail til atk@atk-tennis.dk

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 2014 findes på side 23
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2013 har på mange måder været et godt år. 
Det var året, hvor vores fine gamle klub blev 
85 år, hvilket blev fejret med en fin jubilæums-
fest i juni. Når man nu har noget så fint og så 
gammelt, så skal man passe godt på det, og 
det bliver der faktisk gjort!

Vi har et meget hårdtarbejdende Sekretariat 
bestående af Ole, Lars, Charlotte og Chris, der 
lægger mange og gode kræfter i, at få hjulene 
til at køre godt og fint rundt – og tusinde tak 
for det. Det er en uvurderlig indsats der bliver 
gjort. En indsats, der betyder, at vi stadig kan 
sige, at vi er frivilligt funderet som klub. Og 
det har faktisk en stor betydning. Det betyder 
tryghed og engagement, og så betyder det, at 
vi som klub kan have et lavt kontingent. 

Det lave kontingent er noget vi alle sætter 
pris på – det kommer alle til gode, ikke mindst 
vores juniorafdeling, hvilket er en af vores mål-
sætninger som en social ansvarlig klub. Når 
det er sagt, så skal det samtidig siges, at vi i 
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 
100 kr. for vores voksne fuldtidsmedlemmer 
og 50 kr. for voksne dagsmedlemmer. Det gør 
vi på baggrund af en grundig gennemgang 
af klubbens økonomi. Vi havde budgetteret 
med et underskud på 40.000 kr., men det er 
blevet større, fordi det ikke er lykkedes os at få 
midler hjem til en projektkoordinator i junioraf-
delingen. Vi forsøgte os med at bede alle ud-
valgsformænd om at pege på, hvor de kunne 
spare 10 %, hvilket alle tog på sig. Når vi 
gennemgik de foreslåede besparelser, var det 
bare ikke områder, vi synes, vi som klub ville 
spare på. Så efter lange og seje drøftelser er 
vi blevet enige om, at vi må pege på en kon-
tingentforhøjelse for at konsolidere klubbens 
økonomi. Det er samtidig med en forventning 
om, at klubbens økonomi kan hænge sammen 
i mange år fremover. Samtidig vil vi arbejde på 
at finde områder for sunde besparelser blandt 
andet ved at kigge nærmere på Hallens øko-
nomi og ved at arbejde ihærdigt på at kunne 

få projektmidler til juniorafdelingen. Vi håber I 
som medlemmer vil bakke op om bestyrelsens 
tankegang, og stiller os gerne til rådighed for 
tankerne bag vores forslag.

Og til det lidt mere sjove og rare. 2013 var 
rammen om stor sportslig aktivitet blandt 
både bredden, eliten og vores juniorafdeling. 
Både Peter Elsborg og Mohammed Shabib 
gjorde således ATK stor ære ved finaleplad-
ser ved udendørs DM, hvilket endte med en 
flot sølvmedalje til Peter i Herredouble og til 
Mohammed i herresingle. Stort tillykke herfra. 
Herudover har Mohammed været ude i ver-
den og spillet sig til ATP-point. Disse meritter 
har medført, at Mohammed er blevet årets 
idrætsnavn i Brønshøj-Husum. Godt gået af 
Mohammed!  

Af andre flotte resultater kan nævnes, at 
både på dame- og herresiden er vi i den kom-
mende sæson repræsenteret i de to bedste 
rækker – det bliver spændende at se de bedste 
hjemlige spillere duellere på Genforeningsplad-
sen. Også vores øvrige seniorafdeling og ju-
niorafdeling har været ramme om stor sportslig 
succes med flere vundne rækker – læs mere 
herom i bladet. Nævnes skal dog lige, at vores 
veteranhold A hold også fik sølv ved DM. 

Som noget nyt i år har der været en ny 
aktivitet for de 18-30 årige i klubben, nemlig 
en mulighed for fredag aften at mødes med 
andre i samme aldersklasse og spille tennis 
og hygge – de unge løver hedder aktiviteten. 
Vi ved, at netop denne aldersklasse er svære 
at få fat i, at det er i disse år, de unge har travlt 
med uddannelse og familiestiftelsen. Derfor 
er det rigtigt fint med et projekt, som målret-
tet forsøger at lave aktiviteter, der kan ramme 
målgruppen. VI håber det fortsætter i 2014 
med stor succes. 

Indendørs prøver vi også at sætte fokus på 
forskellige aktiviteter på tværs i klubben – og 

Bestyrelsens beretning 2013
af Karin Munk Petersen
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det første indendørsmesterskab løber af sta-
blen i starten af 2014.  Endelige skal nævnes, 
at vores Senioridræt har haft stor aktivitet 
og sammenhold i det forgangne år. Faktisk 
kan man sige, at vi i ATK arbejder for, at alle 
aldersklasser og spillere på alle niveauer har 
plads og glæde af ATK, og det er vel ikke så 
skidt!!

På generalforsamlingen vil bestyrelsen 
foreslå, at bestyrelsen omrokerer lidt i de kom-
mende år, således at Karin Munk Petersen 
som formand og Peter Biltoft som næstfor-
mand bytter plads. Det sker ud fra et ønske 
fra Karins side om at arbejde lidt mere på de 
interne linjer i de kommende år med forbere-
delse af et lurende generationsskifte i Sekre-
tariatet. 

Apropos generalforsamlingen, så foreslår 
bestyrelsen vedtægtsændringer på den kom-
mende generalforsamling i relation til § 7, jf. 
nærmere andetsteds i bladet. Baggrunden er 
et ønske om gennemsigtighed, så at alle før 
generalforsamlingen kender de kandidater, 
der stiller op. På DTF’s årsmøde i foråret 2013 
så vi, at det modsatte kan føre til panikagtige 
stemninger.

Godt nytår til alle vores medlemmer og 
samarbejdspartnere, herunder personalet 
på Genforeningspladsen, med tak for sam-
arbejdet i det forgangne år! Særlig tak til alle 
udvalgsformænd og medlemmer af udvalgene 
– det er så dejligt, når vi løfter i flok.

v/ Jannie og Lars
 

Ønsker alle et godt nytår!
 

Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Jannie mobil 30 55 50 23 - Lars mobil 20 99 07 92

Cafeen

Cafeen
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Beretning fra Turneringsudvalget 2013
Af Lars Husby, formand for turneringsudvalget

Herresingle A Thomas Leth-Jensen

Damesingle A Liv Deleuran-Skjold

Herredouble A Thomas Leth Jensen / Jesper Jensen

Damedouble A Katrine Sundgaard Christensen / Liv Deleuran-Skjold

Mixdouble A Katrine Sundgaard Christensen / Thomas Leth Jensen

Herresingle B Allan Bruun

Damesingle B Birthe Henriksen

Herredouble B Allan Bruun / Nils Daugaard

Damedouble B Signe Jakobsen / Puk Hoffmeyer

Mixdouble B Hanne Busk / Anders Thomsen

Herresingle C Christian Elbrønd Krabbenhøft

Herredouble C Peter Baxter / David Mpagi

Mixdouble C Lisa Lundberg / Paul Lennholm

Oldboys Single Peter Biltoft-Jensen

Oldboys Double Peter Biltoft-Jensen / Ivan Kristensen

U10 Orange Bold Londo Kamara

U12 Pigesingle Katharina Norup Hansen

U12 Drengesingle Martin Provenza

U14 Pigesingle Bjørk La Cour

U14 Pigedouble Valeria Citera / Bjørk La Cour

U16/18 Drengesingle Pelle Provenza

Årets klubmesterskab blev afviklet i august og 
starten af september med et samlet finalestævne 
lørdag den 14. september.

Følgende blev klubmestre i 2013:

KLUBmESTERSKAB 2013
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Mixdouble A Madicken Baltzer Andersen / Michael Duedam 

Mixdouble B Jette Nittel / Lars Bjerring Husby 

Mixdouble Motion Signe Jakobsen / Theis Thrane 

Herredouble A Michael Duedam / Henrik Thomassen 

Herredouble B John Roy Vesterholm / Thomas Høeg-Jensen 

Herredouble Motion Jan Thomsen / Theis Thrane 

Damedouble Kirsten Wæver / Jette Nittel

Den årlige sommer double turnering blev afviklet lørdag den 6. juli.
Det var en god dag med masser af god og sjov tennis på anlægget fordelt overhele dagen.

Følgende vandt i de enkelte rækker:

ATK SOmmER DOUBLE TURNERING 2013

Som altid blev turneringen afsluttet med en hyggelig middag i Sportscaféen.
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Fantastisk udendørssæson holdmæs-
sigt og individuelt
Selvom sommeren for længst er et overstået 
kapitel, så tåler sommersæsonens bedrifter 
alligevel at blive opsummeret i dette medie, da 
sæsonen må regnes for at være en af de bed-
ste for elitetennissen i ATK’s historie med hele 
4 oprykninger. 

Forud for sommerens holdturnering gen-
nemførte Dansk Tennis Forbund nogle gen-
nemgribende ændringer af holdturneringens 
format. Den største ændring er helt klart 
opdelingen i en ren herre- og dameturnering. 
Ændringen har delt vandene i dansk tennis og 
naturligvis også internt i ATK. Fortalerne for 
ændringen argumenterer for, at holdkampene 
bliver kortere, da antallet af kampe bliver 
færre, hvilket frigør baner til andre aktiviteter 
i klubberne samt, at det vil inspirere til bedre 
træningsmiljøer for specielt piger/damer ude 
i klubberne. Argumenterne imod lyder på, at 
det netop hæmmer udvikling samt, at det går 
udover den sociale sammenhængskraft i de 
små klubber især, hvor eliten består af ganske 
få spillere. Foruden ovenstående ændring im-
plementerer DTF også en udvidelse af elite-, 
1.- og 2. division samt en nedlæggelse af 3. 
division, som træder i kraft fra udendørssæ-
sonen 2014. Netop denne ændring skulle vise 
sig at have stor positiv konsekvens for ATK-
holdene.      

I sensommeren da holdturnering slutter, 
topper ATK’s 1. herrer 1. division med 3 point 
ned til KB II på 2. pladsen og sikrer dermed 
oprykning til elitedivision, dansk tennis’ super-
liga. Undervejs taber holdet kun en holdkamp 
og spiller en uafgjort, mens de resterende 
kampe bliver vundet sikkert, en solid præsta-
tion af holdet. 1. damer møder mere modstand 
og slutter sæsonen som nummer 6, men 
rykker også op i kraft af udvidelsen af elitedi-
visionen. Holdet er flere gange uheldig med 
marginalerne og taber flere kampe i en såkaldt 
matchtiebreak, som også er en ny tilføjelse til 

holdturneringen, hvor tredje sæt og dermed 
kampen afgøres som en forlænget tie-break til 
10 point. 

Både 2. herrer og damer sikrede sig 2. 
pladsen i 3. division, hvilket under det tidligere 
holdkampsformat ville fastholde holdene i 3. 
division. Med det nye format udløste holdene 
dog billet til en afgørende play-off kampe 
mod hhv. B93’s herrer og damer som begge 
sluttede 2. division på andensidste pladsen. 
Pigerne afgør stensikkert deres play-off kamp 
og sikrer sig oprykning til 1. division ved at 
vinde alle tre singler og doublen bliver derfor 
ikke spillet. Herrernes holdkamp udvikler sig 
derimod til et sandt drama. Efter singlerne er 
stillingen 2-2 og nede 3-2 efter den første dou-
ble holder holdet sig inde i kampen ved at ud-
ligne til 3-3 i den sidste og afgørende double. 
Play-off kampen skal derfor afgøres i en sidste 
kamp, der spilles som matchtiebreak. Efter 
lodtrækning falder det ud således, at Kenneth 
Larsen, der erstatter en skadet Jesper Jensen 
på 1. singlen, skal udkæmpe den sidste nerve-
pirrende duel. Efter at have været bagud hele 
matchtiebreaken igennem bl.a. 7-9 og nede 
med to matchbolde, får Kenneth på impone-
rende og kølig vis vendt kampen og sikrer sig 
sejren med 11-9, hvilket dermed også sikrer 2. 
herrer en oprykning til 1. division. En vending 
der fik jublen til bryde højlydt ud blandt alle 
ATK’ere på B93’s anlæg og behørigt fejret til 
den efterfølgende sommerfest i klubben om 
aftenen. 

Konklusionen på holdturneringen er der-
med, at ATK til udendørssæsonen 2014 stiller 
med hold i den bedste og næstbedste række 
i landet på både herre- og damesiden, hvilket 
må siges at være en særdeles flot præstation, 
og noget kun få klubber i Danmark tilsvarende 
kan bryste sig af. 

Individuelt har 2013 også været er særdeles 
flot år for ATK. Ved udendørs DM i Helsingør 
spillede Mohamed Shabib sig som useedet 
hele vejen i finalen, hvilket han aldrig tidligere 

Eliteudvalget
Af Thomas Riad



ATK - NyT  Nr. 1 - JANuAr 2014 ArbeJderNes TeNNis Klub

side 9

har gjort som senior. I finalen blev stopklodsen 
Mikael Torpegaard som Mohamed har duel-
leret mod mange gange før som junior. Det 
ændrer dog ikke på at Mohamed fik et flot 
gennembrud til den absolutte elite Danmark, 
hvor han slog flere topspillere på vejen til fi-
nalen. Også Peter Elsborg nåede DM-finalen 
i double sammen med makkeren Philip Ørnø, 
en gentagelse af sidste års præstation, men 
også i år blev finalen desværre endestationen. 
Flot af Peter der stadfæster sin kapacitet som 
doublespiller. Internationalt har Mohamed 
også gjort sig bemærket ved at sikre sig to 
ATP-point i årets løb samt en doublefinale på 
future-niveau, hvilket sætter Mohamed på 
verdensranglisten i både single og double og 
vidner om et rigtig godt år for Mohamed, der 
ellers begyndte år skidt med skader. Alt sam-
men præstationer, der også har kvalificeret 
Mohamed til prisen som årets idrætsnavn i 
postnummeret 2700.        

 

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

Mohamed Shabib vandt sølv ved DM
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4. holdet var forsvarende mester i serie 1 
fra 2012. Målsætningen i 2013 var derfor 
selvsagt at forsvare titlen – endda ved at gå 
ubesejret igennem sæsonen samt rykke op i 
Kbh. serien. To forhold obstruerede desværre 
for dette…

Efter 6 vundne holdkampe, sku’ det sidste 
afgørende slag stå mod KB, som var ét point 
efter os. De var på dagen stærkere end os, 
og vandt med tætte 3-2 cifre. Derved endte 
begge klubber på 13 point, så der sku’ efter-
følgende fintælles for at finde vinderen af serie 

1. Det faldt ud til ATK’s favør, da vi endte på en 
bedre sæt-score end KB!

Oprykning blev det desværre ikke til, da Simon 
Rex’s tropper på 3. holdet var oppe imod nogle 
hårde nysere i Kbh. serien. De kommer dog tæt-
tere på, og vi på 4. holdet venter pænt i skyggen 
på, at vi kan følge Deres avancement. Indtil da 
soler vi os bare i genskinnet fra vores trofæer. 

Tak til holdspillerne Dickse og Nic. Ronson, 
Duen, Thomasen, Dorph-meisteren, Hr. Haahr, 
og selvfølgelig alle reserverne…

4. holdet 
Af holdkaptajn Nikolas Vedel Petersen

Hold K V U T Kampe Sæt Point

ATK ser. 1 7 6 0 1 22-13 48-29 13

KB ser. 1 7 5 0 2 22-13 50-33 13

ALT ser. 1 7 5 0 2 17-18 39-41 11

KFUM ser. 1 7 4 0 3 19-16 45-40 11

HIK ser. 1 7 4 0 3 17-18 40-40 9

Vanløse ser. 1 7 2 0 5 16-19 39-44 8

B. 93 ser. 1 7 1 0 6 14-21 22-50 7

DT ser. 1 7 1 0 6 13-22 31-48 6

5. holdet
Af Lars Husby, holdkaptajn

"5. holdet har haft en fin sæson. Vi har vundet 
tre og tabt fire kampe, men alle fire nederlag 
har været i tætte kamp. Vi slutter på en 6. 
plads ud af 8 hold i en meget lige række, hvor 
der kun er to points forskel fra nummer 1 til 
nummer 6.

Der har været en fin stemning på holdet og 
omkring de enkelte kampe. Tak til alle spillerne 
for deres indsats.

6. holdet
Af Bithe Henriksen

Det var en super god sæson for 6. holdet, da 
vi jo vandt serie 3 med 1 point foran KTK. Vi 
vandt de første to kampe knusende stort med 
4-1 (den ene over KB, sådan!) og derefter vin-
der vi 3 kampe med 3-2 og taber så en enkelt 
med 2-3. Så det var en meget tæt sæson, hvor 
alle spillere gav den gas på banen, stort til-
lykke med sejren til alle - og godt gået. 
 

***Vinder af serie 1 – 2013 – IGEN IGEN!***
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Veteran A, Eliterække Øst +40/45
af holdkaptajn Hanne Busk

Serie 4, ATK-7.
Af Dennis Lind. Holdkaptajn

7. holdet har haft en lidt blandet sæson - med 
tre vundne og 4 tabte kampe klarede vi os 
lidt dårligere end sidste år og landede på en 
6. plads ud af 8. Der var både bedre - og hel-
digere modstandere,og  sådan er tennis jo. 
Vi har haft en god stemning og mange gode 
hjælpe-spillere - tak til alle for i år.

Veteran A holdet har haft en fantastisk sæ-
son, hvor holdet sluttede som vindere af den 
kombinerede Eliterække Øst i +40/45 med 43 
point, efterfulgt af HIK med 42 og Helsingør 
med 41. Stor tak til alle spillere for at være klar 
søndag efter søndag. Den fornemme første 
plads gav adgang til DM for veteraner (de 4 
bedste hold i Danmark dyster), hvor holdet i 
weekenden 21-22/9 var i Århus og kom hjem 

med en flot sølv-medalje. HIK løb med guldet, 
men da vi var nede med afbud var vi sådan 
set ganske godt tilfredse med resultatet og 
der blev spillet tætte spændende kampe mel-
lem gamle veteraner. Det var en fantastisk 
weekend med top tennis, godt kammeratskab 
og en super hyggelig ramme på Århus 1900´s 
tennisanlæg. 

Guld/Sølv kamp HD mellem HIK og ATK. Atk taber 14-12 i match tiebreak. Det er Thomas P til 
venstre og Peter Biltoft til højre.

Deadline for nr. 2 / 2014  
er den 11. marts  

med udgivelse i uge 15
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På mange måder et godt år rigtig godt og frem-
gangsrigt år set med juniorafdelingens øjne.

Der er kommet mærkbart flere juniorer, 
flere deltager på træning og der er kommet 
flere, bredere og mere varierede aktiviteter på 
programmet. Vi udvikler stadig på holdtennis-
fronten, teamånden og flere som spiller 
holdkampe. I vinteren er der gang i minitennis 
holdkampe. Vi har også fået tilgang af nogle 
meget engagerede turneringsjuniorer & holds-
pillere udefra.

 
Det, at vi forsøger at gøre en meget bred 

indsats for at skabe en god klub, lægger nøje 
planlagte strategier og byder på mange for-
skellige aktiviteter betyder, at vi på bare ca. 
1 1/2-2 år virkeligt har fået løftet juniorafde-
lingen. Af stor betydning for denne udvikling 
har været, at vi har fået tilknyttet en aktivitets-
koordinator, Liv Deuleran- Skjold - som kan 
stå for stævner, turneringer og andre sociale 

aktiviteter udover selve træningen. Derudover 
er der kommet en mere aktiv forældregruppe, 
som tager del i de mange opgaver. Det har 
sammen med projekt Lørdagsaktiviteter i ATK 
Hallen  betydet, at vi har kunnet løfte, fået 
plads og ressourcer til mange nye initiativer, 
herunder følgende:

 
•	 	Vild	med	Familie-tennis
•	 	Vild	med	kammeratskabs-tennis
•	 	ATK	Vinterferie	Cup	i	uge	7
•	 	Streettennis-arrangement	i	ATK	hallen
•	 	Klubmesterskaber	i	Skumtennis	(inde,	

marts)
•	 	X	antal	Vild	med	kamp-arrangementer	(lø-

bende)
•	 	X	antal	De	unge	løver-arrangementer	(lø-

bende hver uge ude, ad hoc inde)
•	 	En	del-række	af	Amagermesterskaberne	

(juni)
•	 	2	ATK	Sommer	camps	i	uge	28	og	32	(3	da-

ges camps)

Juniorudvalgets beretning
Af Jon Tybirk
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•	 	ATK	Junior	Cup	i	uge	28
•	 	Åben	juniorbane	(i	sommerferien)
•	 	DTF	stævne	i	uge	32
•	 	Klubmesterskaber	ude	(primo	september)
•	 	Tematræninger	etc.	(kamptræning,	double-	

& singlestrategi og mentalitetstræning)
•	 	Del-række	af	Købehavnsmesterskaberne	

(indendørs)
•	 	ATK	Efterårs	Cup	i	uge	42

 
På trænersiden har vi med Nikolas Tybirk, 

Liv Deuleran-Skjold og Jens Seibæk fundet 
et meget stærkt, engageret og velfungerende 
trænerteam. De løfter   suppleret af hjælpe-
trænere - til hverdag en stor og vedholdende 
indsats for de mange juniorer på træningen. 
Nikolas deltager pt. på DTF trænerkurser, Liv 
deltager på DTF Tenniscocah-uddannelsen og 
Jens i et forløb for sportschefer i Team Copen-
hagen. Vi har for øvrigt kunne indkøbe en mo-
derne boldmaskine med hjælp fra bestyrelsens 
side, og en mere kan være på vej via eksterne 
midler opnået via fonde. Dette tilfører noget 
ekstra og værdifuldt til træningen.

 
Juniorudvalget har samlet en gruppe af 

forældre og andre, som engagerer sig i det 
frivillige arbejde og de konkrete opgaver, 
der er i juniorafdelingen for at få det hele til 
at køre. Blandt andet som holdkaptajner, de 
som transporterer juniorerne til holdkampe, 

de som står for et stævne eller er frivillig for-
ældrevagt på åben juniorbane. Senest har et 
par frivillige påtaget sig en opgave omkring 
sponsering, foundraising og holddragter, som 
vi ikke tidligere har haft ressourcer til at løfte. 
Vi har desuden gennemført et meget stort 
informationsarbejde på vores hjemmeside, 
atk junior-facebooksiden og i øvrigt. Seneste 
initiativ er Tennis på tale, hvor Liv inviterer ju-
niorer til medbestemmelse om hvad der skal 
ske fremover i ATK. 

 
Med henblik på talentudviklingen, så er 

der nu nye grupper af engagerede og ud-
viklingsivrige unge juniorer på vej   som med 
tiden kan udvikle sig til dygtige turnerings-
juniorer. Det glæder vi os alle til at følge på 
nærmeste hold over de kommende år. Der 
har været en lang række turneringssejre og 
runner-ups igennem året og der er fremgang 
at spore på rankingen.

 
Der skal lyde en stor tak til trænerne, som 

gør en ²jætte² stor indsats i det daglige. Der-
næst en stor tak til alle de frivillige, som har 
hjulpet til i 2013. Tak til alle samarbejdspart-
nere, herunder bestyrelsen, de mange øvrige 
udvalg og eksterne parter. Når juniorafdelingen 
kender budgettet for 2014, så vil vi kunne 
lægge planer for året og melde ud om vores 
fokusområder for det næste år.
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Eventudvalget er det hyggelige udvalg, der 
står for klubbens sociale arrangementer. Lige 
nu er medlemmerne Anders Dorph (formand), 
Madicken og Lene. Arrangementerne er som 
oftest ikke af tennismæssig karakter, selvom 
der alligevel har sneget sig nogle stykker ind i 
løbet af året.

I 2013 har vi blandt andet arrangeret fore-
drag med Anders Haahr, PRO/AM-turneringer, 
handicap-turnering og ikke mindst klubfest.

Vi forsøgte også, for anden gang, at ar-
rangere ATK’ske lege, men måtte ændre til 
arrangementet til ”Tennis Lege Dag” på grund 
af alt for få tilmeldinger, hvilket nok betyder, at 
vi ikke forsøger lige med ATK’ske Lege igen. 
Til gengæld var ”Tennis Legene” rigtig sjovt, så 
det kunne godt komme igen.

Vi bestræber os også på, at arrangere 
Flash-Events, hvor man, med ofte kort varsel, 
inviterer til et eller andet event, som man lige 
synes kunne være sjovt. Vi har blandt andet 
arrangeret billard aftener nogle gange.

Hvis man har et event, stort eller lille, som 
man synes kunne være sjovt, er man mere end 
velkommen til at kontakte udvalget, hvis man 
gerne vil have hjælp til at arrangere. 

Sidst men ikke mindst, kunne vi rigtig godt 
bruge et medlem eller to mere. Hvis man er 
interesseret, kan man kontakte Anders. Hvis 
man ikke kan overskue, at være fast medlem, 
kan man også meget gerne melde sig til, at 
hjælpe med arrangementer ad hoc.

Eventudvalgets Beretning 2013
Af Lene Baltzer
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Årets Idrætspris 2013 i Brønshøj-Husums 
forenede Sportsklubber, blev ved mødet i 
Grøndals Multicenter den 5. dec. 2013 tildelt 
Mohamed Shabib for hans flotte resultater i 
det forgangne år.

ATK´s bestyrelse besluttede enstemmigt at 
indstille Mohamed til prisen.

Indstillingen blev fremsendt med Cheftræner 
Jens Seibæks flotte omtale af Mohamed:

”Maj 2001 begyndte Mohamed som nyslået 
ATK-medlem dagligt at følge med sine store-
brødre ud ad Mjølnerparkens fjerde gård, forbi 
Nørrebro station, gennem fugle-kvarteret, over 
Allén og ind på Genforeningspladsen.

Den rute har Mohamed fulgt siden, trofast 
over for sin klub, sine kammerater og sit en-
gagement. Mange fristelser og tilbud har han i 
årenes løb afvist, gået uden om og vendt ryg-
gen til. Flere var fra landets største tennisklub-

ber (læs de største økonomier).

Andre var fra fristelser fra gadehjørnet, par-
keringspladsen o.s.v. I august 2013 spillede 
Mohamed sin først DM-finale i herresingle og 
var i oktober i sin første professionelle turne-
ringsfinale i herredouble og har nu både point i 
single og double på de professionelle spilleres 
rangliste.

Mohamed er i god og moden udvikling, 
både fysisk, mentalt og tennismæssigt, støttet 
af folk som tror på ham samt Team Copenha-
gen, den københavnske institution, der støtter 
eliteidræt med internationale perspektiver.”

19 årige Mohamed blev flot hyldet på års-
mødet med pokal og en præmiecheck – over-
rakt af ATK´s sponsor Arbejdernes Landsbank 
ved Filialdirektør Chr. Barrett.

ATK ønsker stort held og lykke fremover for 
Mohamed.

Til lykke til Mohamed Shabib
Af Henning Poulsen

Jens Seibæk og Mohamed.Filialdirektør Chr. Barrett med de lykkelige prisvindere.
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Tennis · Squash · Badminton
white@sport.dk

Østerbrogade 222, 2100 Kbh. Ø
+45 3920 3571

www.whitesport.com

W  H  I  T  E
S  P  O  R  T
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ATK gjorde rent bord i Skanderborg!
Af Madicken B. Andersen

I år havde flere ATK’ere meldt sig til DTF’s 
holdturnering, hvor de indledende puljekampe 
blev spillet henover sommeren. 
Både i mix- og i herrerækken var der kamp 
om at komme med til finalestævnet, som blev 
afholdt i Skanderborg slut september. 

Efter de indledende runder stod Vester Sker-
ninge, Faxe, Ringkøbing, ATK og Feldborg klar 
med tennisketcherne lørdag d. 21/9 kl. 12 i 
Skanderborg Lawn Tennisklub til finalestævnet. 

ATKs Anders Thompsen og Jonathan Mark-
holst var klar i herrerækken og Michael Duedam 
og Madicken B. Andersen var klar i mixdouble.

Semifinaledagen bød på ægte klubkrig, da 
begge hold fra ATK skulle møde Faxe. I mix-
rækken blev finalepladsen hevet sikkert hjem 
med en 3-0 sejr, mens herrerækken vandt 2-1. 
Om aftenen blev der afholdt hyggelig fælles-
middag i klubhuset for både vindere, tabere 
og medbragt familie. Anders og Jonathan 
overnattede i klubhuset, mens Madicken og 
Michael havde indlogeret sig på et vandrehjem 
nede ved søen. 

Søndag morgen kl. 9 gik det store finalebrag 
i gang. Det mindede igen om synkrontennis 
da 2 x ATK skulle møde 2 x Vester Skerninge. 
Michael startede sin single med at vinde stort, 
hvor Madicken efterfølgende måtte bøje sig 
mod en stærk Vester Skerninge damesingle. 
Mixdoublen skulle nu afgøre, hvem trofæet 
skulle tilhøre. På modsatte bane startede 
Jonathan med at tabe sin single, hvorefter An-
ders gik ind og holdt hovedet koldt i kampen 
om guldet. Også foreløbigt 1-1 i denne finale. 
Begge afgørende doublekampe blev en del 
mere spændende end først forventet. Men de 
københavnske hold slog til, da det var vigtigst, 
og lod 2 x slukørede Vester Skerninge hold 
nøjes med to 2.pladser. Tilskuerne lagde ikke 
skjul på, at de var en smule overraskede over 
ATK’s 1.pladser og i øvrige debut ved DTF’s fi-
nalestævne, men der blev alligevel ønsket pænt 
tillykke. Nu ved de i hvert fald, hvad der venter 
dem igen næste år.

Så med smil på læben kørte DTF holdme-
strene 2013 tilbage til Djævleøen med cham-
pagne, bolde, rødvin og - vigtigst af alt – tro-
fæet på bagsædet! A-T-K !!
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Estate Maivi Herup
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Frederikssundsvej 49
2400 København NV

 38 10 32 03

Jagtvej 76
2200 København N

  35 37 12 50
www.estate.dk

SÆT TIL SALG HOS  
ESTATE MAIVI HERUP  
OG TJEN PENGE TIL ATK! 
For hvert salg der går  
igennem ATK støtter  
vi økonomisk.

Estate Maivi Herup har siden 2002 solgt an-
dels- og ejerboliger i hele København, og ale-
ne i området omkring Genforeningspladsen 
solgt mere end 100 boliger gennem årene!

Med 2 velplacerede butikker i Nordvest og på 
Nørrebro er vi det oplagte valg når der skal 
formidles boliger til både købers og sælgers 
fulde tilfredshed i hele København.

NøGLEORdENE ER:
•	 Engagement

•	 Høj	faglighed

•	 Punktlighed

Sådan gør du: 
Ring til Andreas 
på 38 103 203 
og fortæl om din 
tilknytning til ATK 
så sørger vi for 
at ATK modtaget 
støtten når boli-
gen er solgt.
Der findes natur-
ligvis flere måder 
at handle bolig på 
– hvorfor ikke væl-
ge den bedste!
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Kære vintermedlemmer
Af Henrik Ravnild

 

Så er det slut med at bruge pandelampe, når 
du skal ind i vores dejlige hal. Det har været 
en tung proces at få flyttet hovedindgangen 
til opholdslokalet, men jeg har nu personligt 
op til flere gange kunnet lukke mig selv ind, 
også når det har været mørkt! John Erik har 
gjort et fantastisk stykke frivilligt arbejde og 
senest hjulpet med at få opsat den lille lampe 
over tastaturet. John Erik har også opsat en 
lille vejledning i, hvordan man benytter tasta-
turet mest hensigtsmæssigt. Man skal give sig 
god tid. Ikke trykke på tasterne alt for hurtigt. 
Afvente at farverne skifter og åbne øerne, så 
man kan høre det lille ²klik² når døren kan åb-
nes. Jeg kan desværre ikke give undervisning 
ud over onsdage kl. 16.50.

 
Jeg håber alle kunne se, at der var nymalet, 

da vi startede op i september måned. Vær nu 
rar og behandl hallen pænt. Når I bruger det 
sparsomme service, så ryd op efter jer, også 

selv om I er inviteret til at spille på hold og 
måske endda bliver bespist. Oprydning gælder 
alle, høj som lav.

 
Vi forsøger at støvsuge hallen så godt som 

muligt, men er ofte generet af effekter, der står 
bag nettene op mod ydervæggene. Hvis noget 
kan fjernes, vil det være til glæde for os alle. 
Og hvis man undgår udendørs fodtøj i hallen, 
hjælper det også.

 
Københavns Kommune har lavet en bru-

gerundersøgelse på deres egne tennishaller. 
Vi kan med stolthed oplyse, at vores brug af 
hallen er større end på de kommunale anlæg, 
men vi skal ikke hvile på laurbærrene, så find 
endelig nogle venner, der kunne tænke sig at 
spille indendørs.

 
Til slut blot et ønske om et Godt Nytår 2014.
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Nyt reservationssystem
Sidst i januar overgår vi til at nyt reservationssystem. Det betyder i første omgang, at man 
kun vil kunne reservere ”løse” timer i hallen indtil d. 30. januar. Fra d. 31. januar kan man 
reservere i det nye system. Det betyder fx, at man betaler for timerne på forhånd, og at 
man kan betale med kort. Der vil også blive nye aflysningsregler.
På hjemmesiden vil I få flere oplysninger om det nye system.

IT-Kommunikations- 
udvalget
Af Bruno Hasselberg

 
I 2013 lykkedes det endelig at få vores nye 
hjemmeside klar.
Vi har fået en del tilkendegivelser og de fleste 
er glade fordi den er blevet mere brugervenlig 
– tak til Lars Husby.
Vi har sendt 8 nyhedsbreve ud på mail i 2013, 
håber de er blevet godt modtaget. Tak til Jes-
per Rojahn for din store hjælp.
Også en tak til Henning Poulsen og Nikolas 
Vedel (foto) for hjælpe med udgivelse af  ATK 
NYT.
Rigtig godt nytår til alle.

Oplysninger om priser 
m.m. ang. annoncering  

i ATK NYT eller på hjem-
mesiden, kontakt Bruno 
Hasselberg bha@kls.dk

Sommersæson 2013 har nok været en af de 
bedste i mange år – kun en enkelt tirsdag har 
vi måttet aflyse. Som sædvanlig er vi på ba-
nerne fra kl. 10.00 – 12.00 og tilslutningen har 
været stor.  3. sæt foregår naturligvis i Sports 
Cafeen, hvor der bliver serveret noget lækkert 
hver spilledag.

ATK sørger for at senioridrætten én gang 
om måneden har en træner på banen, så der 
kan blive rettet lidt på spillestilen. En rigtig god 
ide.

Vore spillere bliver også inviteret til forskel-
lige arrangementer af en fra holdet, så ikke 
blot på banerne sker der noget hyggeligt. 

Vi har stadig kun 1 time i Bellahøjhallen, 
desværre. Vi er meget opmærksom på endnu 
en time – også tirsdag er der gang i spillet, 
men vi har skiftet ketcheren ud med en bad-
mintonketcher. Vi er i hallen fra 11.00 – 12.00.

Udendørs og indendørs bliver der spillet 
petanque, så der er gang i den hver eneste 
tirsdag året rundt.

Man må sige, at et årskontingent på 200.- 
kr. er da et godt tilbud til de, der har lyst til at 
være med.

Senioridrætten
Af Henning Poulsen
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Kontingent
Betaling for kontingentet i 2014 udsendes midt i februar til betaling inden d. 15. marts.

Julefrokost lørdag den 18. januar!
Knapt er blækket blevet tørt i dette blad,  

før du er inviteret til ATK-fest!
 

For ikke at gøre overgangen væk fra julefrokosterne  
for brat, har ATK lagt den sidste (men formentligt bedste...) 

julefrokost midt i januar: Lørdag d. 18. januar.
 

Du er inviteret til kl. 15.00, og regn med at maden,  
trods måneden, er, som den skal være til en klassisk  
julefrokost, snapsene og øllene kolde og stemningen  

varm og hyggelig. Altsammen i bedste ATK-stil!...
 

Pris:  
150,- pr. mand, og du er velkommen til  

at invitere din bedre halvdel med!

Tilmeldingsfrist:  
Søndag d. 12. januar på dette link:  
http://billetto.dk/atkjulefrokost2013

Håber vi ses til after-julehygge/-nisseløjer!
 

Vh Anders
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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
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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 2014.

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

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

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. 15. april, er du ikke blevet 
fuldtidsmedlem i år.

Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?
af Charlotte Bak, sekretariatet

SEKRETARIATET ERINDRER Om:

Husk at melde adresseforandring til klubben, så du ikke risikerer at miste dit medlem-
skab, fordi dit girokort ikke når frem.

Husk at betale kontingent til tiden. Opkrævning vil blive udsendt omkring februar/marts 
2014. 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!
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Skift til en ansvarlig bank,
der tænker på andet
end penge

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


