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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. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund 

Københavns Tennis Union 
Dansk Arbejder Idrætsforbund

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Bestyrelse

Formand:  
Peter Biltoft 
petbi@dongenergi.dk 
99 55 79 23

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

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

Næstformand 
Per Bach 
perbach23@gmail.com 
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

Eventudvalg 
Madicken Baltzer Andersen 
Madicken.baltzer@gmail.com 
26 11 20 13

Facilitetsudvalg 
John Roy Vesterholm 
Vesterholm1@hotmail.com 
40 63 64 33

Eliteudvalg 
Thomas Riad 
thomas_riad@hotmail.com 
31 26 55 07

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

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

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby 
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nvedel@hotmail.com

Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1.300 stk.

Bladredaktion

Holdudvalg (4.-7.+veteran) 
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

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

Fundraisingudvalg 
Kirsten Wæver 
kibw@mail.tele.dk 
27 21 12 54

Sponsorudvalg 
Cathrine la Cour 
cat@cattenbaum.dk 
22 50 41 36

Cheftræner 
New Tennis v. Jens Seibæk 
newtennis@newtennis.dk 
40 76 96 94 
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INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.00 
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent   
2. Protokol og beretninger   
3. Regnskab   
4. Budget   
5. Indkomne forslag
 - Vedtægtsændring   
6. Valg  
 a. Kasserer Lars Knudsen  (valg for 2 år)
 b. Næstformand Per Bach  (valg for 2 år)
 c. Næstformand Karin Munk Petersen Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år)
 c. Bestyrelsessuppleant Jesper Jensen Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år)
 d. Revisor Thue Jensen  (valg for 2 år)
 e. Revisorsuppleant Paul Lennholm  (valg for 2 år)
 f* Juniorreræsentant   (valg for 1 år)
 g* Eliterepræsentant   (valg for 1 år)
 h* Bredderepræsentant   (valg for 1 år)
7. Eventuelt   

* Punkter på dagsordenen såfremt Generalforsamlingen  
beslutter en udvidet bestyrelse under pkt. 5.

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest den 19. januar 2015 kl. 18.00  
på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV,

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være ATKs kontor i hænde senest  
den 19. januar 2015 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 2015 findes på side 22
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2014. (Endnu) et dejligt tennis-år i ATK.
Vejret var med os og vi kunne åbne banerne 

allerede tidligt i april, og de blev først lukket i 
midten af oktober. ATK er en klub med mas-
ser af aktivitet både på og uden for banerne. 
I de senere år er disse aktiviteter ikke blevet 
mindre – snarere tværtimod. Vi har satset på 
at øge indsatsen for vores juniorer, og opsplit-
ningen i en herre- og damerække har betydet, 
at vi nu har 4 hold i divisionerne – både inde 
og ude. Samtidig med er der fortsat Hyg-ind, 
seriekampe, veterankampe, DAI-kampe, klub-
mesterskab, fester, almindeligt samvær på 
”Genneren” osv.osv. Om vinteren er det lidt 
sværere, men juniortræning, elite- og hold-
træning, åben søndagstræning samt åbne lør-
dage, handicap og klubturnering skulle gerne 
give mulighed for at fastholde kontakten med 
bolden og klubben.

I vores klub skaber vi selv rammerne. Aktivi-
teterne finder kun sted, fordi der er mange, som 
synes, det er sjovt at være med - og er klar til 
at tage en tørn. Tak til alle dem – og der er altid 
plads til flere, som vil være med. I de senere 
år er nogle af vores (dengang) unge spillere 
også vokset sig frem til også at være trænere i 
klubben. Det er en værdi for klubben, at vi har 
et stærkt og engageret trænerteam (med Jens 
Seibæk som cheftræner), som tit giver den  en 
”skalle” udover det, der kan forventes. 

Centralt i klubben er vores sekretariat, 
som leverer en jætte-indsats. Der er derfor 

en speciel tak til klubbens sekretariat (Chris, 
Charlotte, Ole og Lars). Ole Juhl har i mange 
år været en stærk og frivillig drivkraft i dette. 
Ole vil trappe ned på sit arbejde i klubben, 
og bestyrelsen har taget bestik af dette. Da 
vi ikke umiddelbart kan se, hvem som kan og 
vil være i stand til at overtage det store frivil-
lige arbejde, har vi som noget nyt besluttet at 
allokere 60.000 kr i budgettet til at få dækket 
disse opgaver i form af en kontorleder.

På juniorsiden har Liv i de seneste år været 
tovholder på en lang række aktiviteter. I star-
ten var denne rolle sponseret udefra, men Liv’s 
betydning for sammenholdet i juniorafdelingen 
kombineret med hendes kompetencer som 
træner gør det helt naturligt, at netop hun 
fortsætter.

På trods af de ”nye” udgifter lægger be-
styrelsen op til uændret kontingent. Det lave 
kontingent er noget, vi alle sætter pris på – det 
kommer alle til gode. Finansieringen af de 
”nye” tiltag vil ske via en mindre justering af 
betalingen for juniortræningen, elitetruppen vil 
betale lidt ekstra for deres træning, ligesom 
tilskud til f.eks. vores veteranhold er fjernet.

I slutningen af 2014 blev ATKammeraterne 
dannet – og de har første møde den 22. januar 
2015. ATKammeraterne giver de personer el-
ler virksomheder, som har lyst til at bakke lidt 
ekstra op om ATK, en mulighed for at gøre 
dette. De ekstra bidrag, som kommer herfra, 
kan f.eks. støtte klubbens turneringsjuniorer 

Af Peter Biltoft

Bestyrelsens beretning
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eller enkeltpersoner som Mohamed Shabib i 
hans bestræbelser på at bryde fuldt igennem 
internationalt. ATKammeraterne kan blive et 
vigtigt bidrag til klubbens arbejde i det som 
ligger udover, hvad det almindelige kontingent 
kan klare.

2014 var året hvor skolereformen blev iværk-
sat. ”For at spille med” har vi været del af to 
pilotprojekter med skoler i nærområdet, hvor 
nogle klasser har fået 6-ugers introforløb til 
tennis. Mens responsen på disse pilotprojekter 
har været god, er det nok fortsat lidt for tidligt 
at sige præcis, hvad det kommer til at betyde. 
Vi oplever imidlertid, at det på juniorsiden er 
blevet lidt sværere at få tingene til at hænge 
sammen, da børnene nu får senere fri. Det bli-
ver også et af emnerne for 2015.

I årets løb har vi overvejet bemandingen af 
bestyrelsen. Vi er nået frem til den konklusion, 
at der er behov for at knytte de vigtigste akti-
vitetsområder direkte ind i bestyrelsen. Derfor 
lægger vi op til en ændring af vedtægterne, 
således at Generalforsamlingen i fremtiden 
vælger en elite, junior og spillerrepræsentant 
ind i bestyrelsen. I den forbindelse indstiller 
bestyrelsen, at de eksisterende formænd for ju-
nior –og eliteudvalg går ind i bestyrelsen samt 
Per Rødgård fra turneringsudvalget. Med den 
øgede deltagelse i bestyrelsen syntes vi, at der 
kun er behov for en næstformand. 

Vores tidligere formand Karin Munk Petersen 
har valgt at tage en pause som aktivt bestyrel-

sesmedlem. I den forbindelse vil jeg gerne på 
hele ATK’s vegne sige Karin tak for den indsats, 
hun har ydet for klubben i de seneste år. Karin 
har i den grad været central for den videreud-
vikling af klubben, som er sket i de seneste år. I 
bestyrelsen har Karin været en uhyre konstruk-
tiv formand og medspiller, som altid har haft en 
fantastisk fornemmelse for ”sjælen” i klubben. 
Sideløbende med dette har bestyrelsessup-
pleanten Jesper Jensen valgt ikke at stille op 
igen. Også til Jesper skal der lyde en stor tak 
for det arbejde han har ydet for klubben i de 
seneste år. Bestyrelsen indstiller, at Karin Munk 
Petersen indtræder som bestyrelsessuppleant, 
hvorved vi fortsat kan trække på hendes evner. 

Lad mig slutte af med lidt spredte highlights 
fra det sportslige, som er nærmere beskrevet 
her i bladet. På elitesiden bed vi skeer med 
de allerbedste. På herresiden vandt ATK ned-
rykningsspillet for både herre og damer, og 
indendørs ”fører” ATK-herrerne pt mellemspillet 
foran KB!. Også individuelt gør vi os godt. Mo-
hammed er nr. 3 i Danmark, og på juniorsiden 
har flere af vores bedste juniorer udmærket sig 
med sejr i individuelle turneringer. På veteran-
siden vandt vores 50+ guld i Danmarksmester-
skabet, og ATK genvandt DTF Cup mesterska-
bet i mix. 

Det er alt sammen ”artige” resultater for vo-
res klub. Men, vigtigst af alt så deler vi glæden 
ved tennis og ved at spille sammen i ATK. Vi 
ser frem til tennisåret 2015.

Bestyrelsens beretning
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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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ATK Turneringsudvalg 2014
Af Lars Husby, formand for udvalget

Indendørs kluBmesterskaBer
For første gang i klubbens historie blev der afholdt indendørs klubmesterskaber i ATK hallen i januar 
og februar måned. Følgende blev mestre:

Række Vinder
Damesingle Nathali Thorius
Herresingle A Henrik Kirkeskov Nielsen
Herresingle B Charles Lundquist

udendørs kluBmesterskaBer
Blev afholdt i perioden 17. august til 13. september. Følgende blev mestre:

Række Vinder
Herresingle A Kenneth Larsen
Damesingle A Nathali Thorius
Herredouble A Kenneth Larsen / Christian Borg
Damedouble A Kathrine Sundgaard Christensen / Liv Deleuran-Skjold
Mixdouble A Julie Sophie Bjørn Olsen / Nicolai Meier Larsen
Herresingle B Martin Thiemann
Damesingle B Charlotte Bonde Hansen
Herredouble B Nikolas Vedel Petersen / Michael Duedam
Damedouble B Eva Vesterdal / Lisbeth Karina Svendsen
Mixdouble B Nicole Cordes / Nikolas Vedel Petersen
Herresingle C Hans Jørgen Dybro
Herredouble C Thomas Wittrock / Michael Norup Hansen
Mixdouble C Louise Lundby Christensen / Hans Jørgen Dybro
Oldboys Single Joakim Groth
Oldboys Double Peter Biltoft-Jensen / Ivan Kristensen
U10 M/K Albert Skau Fischer
U14 Drengesingle Oskar Korsgaard
U14 Pigesingle Katharina Norup Hansen
U18 Drengesingle Pelle Provenza

douBle turnerIng
ATK afholdt den årlige double turnering lørdag den 5. juli med efterfølgende middag i Sportscaféen. 
Følgende vandt i de enkelte rækker:

Række Vinder
Herredouble B Martin Pedersen / Thue Storbank
Herredouble Motion Michael Norup /  Thomas Wittrock
Damedouble B Charlotte Bonde Hansen / Olga Marcenko
Mixdouble A Trine Schneider (HIK) / Ivan Kristensen
Mixdouble B Janne Lund / Thomas Høeg Jensen
Mixdouble Motion Eva Vesterdal / Finn Aarup Jensen
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Sommeren 2014
Sommeren 2013 bød på stærke bedrifter af 
ATK’s 1. og 2. hold på både dame- og herre-
siden. 1. holdene viste ATK-fanerne i landets 
bedste række, elitedivisionen, og begge 2. 
holdene rykkede op i den næstbedste række, 
1. division, og derfor var der lidt at følge op 
på i år. Begge 1. holdene havde det svært og 
måtte ud i et nedrykningsspil for at blive i eli-
tedivisionen. Heldigvis klarede begge holdene 
skærene og ATK har derfor også et elitedi-
visionshold på både dame- og herresiden til 
næste sommer. 2. holdene, måtte desværre 
sande, at niveauet lige var en tand for højt 
samtidig med, at marginalerne i de afgørende 
matchtiebreaks heller ikke var med spillerne. 
Begge holdene fik desværre kun en enkelt 
sæson i den næstbedste division i denne 

omgang og må til næste sommer spille i 2. 
division, hvilket var dobbelt ærgerligt, da 3. 
holdet sejrede i Københavnsserien og dermed 
sikrede sig oprykning til 2. division havde det 
ikke været nedrykningerne.       

Den igangværende vintersæson 2014/2015
Den nuværende indendørssæson har budt 
på tre holdkampe og grundspillet i elitedivi-
sionerne er blevet afgjort. Herrerne klarede 
sig bedst i deres grundspilspulje mod Skov-
bakken, B93 og Hillerød. De fire point som 
herrerne sikrede sig mod toeren, Hillerød, er 
blevet taget med over i mellemrunden, hvilket 
er nok til en delt 1. plads foran de mange 
gange danmarksmestre fra KB. ATK’s her-
rer ligger dermed godt i forhold til at sikre 
ATK en historisk plads i medaljeslutspillet for 

ATK’s mangeårige 1. 
Holdsspiller, Thomas 

Leth Jensen, får 
smækket benene op 
i en regnpause ude 
mod Esbjerg i en af 
sommerens kampe.

Af Thomas Riad

Eliteudvalget
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ATK’s 1. damer i klubtøj fra klubbens nye 
sponsor, Joma (fra venstre: Liv Deleuran-
Skjold, Katrine S. Christensen, Julie S.B. 
Olsen og Nathali Thorius).

første gang, hvilket kræver en 2. plads som 
minimum.   

Pigerne havde det lidt sværere i deres 
grundspil og skal i det nye år spille for at 
undgå nedrykning til 1. division. Pigerne har 
taget seks point med sig over i nedryknings-
spillet ligesom Hillerød og Lyngby på forhånd 
også er blevet tildelt seks point for en sejr over 
TC Odense, der har trukket deres hold. I det 
lys er der lagt op til en gyser for pigerne, der 
møder Lyngby i den sidste gruppekamp på 
udebane. 

  For 2. holdene i 2. division ser det også 
blandet ud. Pigerne er desværre isoleret i bun-
den af rækken og der skal store præstationer 
til for at vende bundplaceringen til overlevelse. 
Herrerne ligger efter en 6-0 sejr i årets sidste 
runde på en lun 3. plads kun et point efter 
nummer og 1 og 2 i rækken. Dermed er der 
også lagt op til nogle rigtig vigtige kampe for 
overlevelse og oprykning i 2. divisionerne. Næ-
ste runde spilles den 31/1-2015 kl. 11 i ATK-
hallen, hvor begge 1. holdene skal i aktion på 
hjemmebane mod hhv. Gentofte og Hillerød, 
så læg vejen forbi og se noget dansk toptennis 
og støt vores spillere.    
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Seniorholdudvalget, 4.-7. holdene
I udvalget planlægger vi hvert år Puljeturne-
ringen: Denne turnering indplacerer spillere på 
ranglisten, som igen er udgangspunktet for 
udtagning/tilknytning til et af vores hold. I år 
blev turneringen afholdt på en ny måde - man 
spillede i puljer, og skulle selv booke baner til 
det. Denne form har nogle fordele, frem for 
den gamle "week-endturneringsform, og vi vil 
næste år forfine konceptet.

4. til 7. holdet - samt veteranholdene spiller 
i københavnsseriens serie 1-4 og veteran B. 
I kan læse en kort beskrivelse fra holdkaptaj-
nerne andetsteds.

Derudover har vi arrangeret den sædvanlige 
søndagstræning for holdspillere- og reserver 
i sommersæsonen søndag eftermiddage. I år 

har vi løbende inviteret et antal "prospects", 
altså spillere, som har ønske om- og niveau 
til at spille på hold, men som ikke har fået en 
plads i sæsonen, til at deltage i træningen. 

Vintertræningen foregår i ATK-hallen, der er 
som bekendt kun to baner, og vi får tildelt ba-
ner svarende til at alle tilmelde holdspillere i år 
har  6-7 træningsgange hen over vinteren.

Alle, der ønsker at spille på hold i næste 
sæson, skal være opmærksomme på Pulje-
turneringen - den bliver annonceret lige op til 
sæsonstart på hjemmesiden.

Venlig hilsen 
Dennis Lind,  
formand for seniorholdudvalget.

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
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5. holdet I serIe 2:Holdet startede i fin stil med to sejre ude mod KFUM og Sundby. Herefter blev det dog desværre til forholdsvis klare nederlag i de sidste fem kampe, som blev tabt 1-4 eller 0-5. Holdet sluttede som nr. 6 ud af 8 hold og fort-sætter således i serie 2 næste sæson. Tak til alle, der spillet på holdet, for deres indsats.Lars Husby, holdkaptajn

6. holdet(serIe 3) fra den forgangne sæson:

Holdet gav den igen i år en kæmpe skalle hvor vi vandt 4 ud af 6 kampe.

Vi vandt de første 3 kampe med henholdsvis 4-1 3-2 og 4-1, derefter 

tabte vi knebent til KB med 2-3 men vandt næste kamp suverænt over 

NTK med 5-0. Desværre tabte vi klart til Kløvermarken i sidste kamp 

med 4-1 og blev dermed nr. 3  i rækken, derfor bliver vi i serie 3, tak til 

alle spillere for en super indsats i år.
Hilsen Dennis Hansen Holdkaptajn 6. holdet

7. holdet7. holdet spillede også i år i serie 4 - sidste sæson endte vi i den bedste halv-

del, men i år havde vi en generende score på 2-5 - altså to vundne og fem 

tabte. Næsten alle de tabte kampe var tætte opgør der kunne have vippet til 

vores fordel, men nederlag er jo nederlag, og tabellen er nådesløs. 

Dennis Lind, holdkaptajn



Arbejdernes Tennis Klub

side 12

ATK - NyT  Nr. 1 - JANuAr 2015

veteran a 50+ 
Af Hanne Busk, Holdkaptajn Veteran A.

Veteran A Eliterække øst-holdet valgte at 
rykke op i aldersgruppen 50+ i år. Vi har 
haft en god sæson, organiseret i puljer, 
som gav færre kampe og nok moderat 
udfordring i grundspillet for de bedste 
spillere, men til gengæld super gode 
og jævnbyrdige kampe i finalespillet i 
Hareskov-Værløse TK. Dette resulterede i 
at Veteran A holdet fra ATK vandt Guld til 
DM for hold, hvor vi slog Risskov i finalen 
(se de glade vindere på forsidebilledet). 
Super flot. Stor tak til alle spillere og 
reserver for kanon hyggeligt selskab og 
super tennis gennem sæsonen. Vi er klar 
igen i 2015. 

serie 1  
Af Hanne Busk, Holdkaptajn 

Serie 1 holdet har haft en super fin sæson 
og med mange spændende kampe. Sær-
lig vores herreside har været stærk og 
solid. På damesiden har spillerne kæm-
pet bravt, men niveauet har været højt i 
klubberne.  ATK endte på en flot 3. plads 
overgået af HIK og B.93 som stillede 
med virkelig stærke hold. Stemningen er 
super fed, når man er ude i klubberne og 
i HIK var der storhygge med middag, da 
banerne alligevel druknede i regn. Tak til 
alle spillere og reserver for indsatsen og 
særlig tak til Nikolas som har taget en del 
af holdkaptajn slæbet ude på banerne.  
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Hele udendørsperioden har vi haft vi hyg - in 
hver onsdag aften, med et stort antal spillere, 
som både har hygget og spillet. Vi var enkelte 
gange op på 30 spillere i det tildelte tidsrum. 
Alt i alt en  god sæson for hyg - innerne. Vi 
har dog stadig et ønske om at få byttet vores 
tid kl 20 og frem på bane 10 og i stedet have 
fra 18.30 til 20.00 ,  hvor de fleste medlemmer 
dukker op. Det vil vi tale videre om med besty-
relsen i det nye år.

Hver torsdag formiddag har vi i udendørs 
sæsonen haft træning for motionister, der en-
ten havde fri, var på pension eller som kørte 
på arbejde efter træningen.  Der har været 
fire på hvert hold, og der er blev trænet flittigt 
både forår og efterår. Træningen  er fortsat 
indendørs, og det fortsætter hele vinteren lige-
ledes med fire på hvert hold.

Onsdag formiddag har vi startet et træ-
ningsprogram for indvandrerkvinder. Vi star-
tede fra med at træne i tidsrummet fra kl. 12 til 

kl. 14, men træningen er blevet flyttet fra  
kl. 13 - 14 med efterfølgende hygge med kaffe, 
te og en let anretning til at spise. Holdet har 
været betydelig bedre besøgt end sidste år, 
da der her var været mellem tolv og fjorten 
indvandrerkvinder hver gang.  Deltagerne taler 
mange forskellige sprog, og ikke har været lige 
gode til dansk, så der har været sproglige ud-
fordringer for træneren :-). Men alle har været 
uhyre glade for at spille, og niveauet er blevet 
højtnet på de gange, der har været til rådig-
hed. Vi håber, projektet kan få lov at fortsætte 
næste år.

Fredag aften hele vinteren er der indendørs 
hyg - in for alle medlemmer. Det har indtil videre 
været nogenlunde godt besøgt, og der er sta-
dig flere, der mailer om de må være med. Så 
hvis du er frisk, kan du stadig nå at være med.
 
Godt nytår til alle
Ann

Breddeudvalgstiltag  
i 2014

Af Ann Kølgaard
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Det har været et meget travlt og aktivt år på 
juniorsiden. Der har, som sædvanligt fristes jeg 
til at sige, været stor junior træningsaktivitet 
med mange deltagere såvel indendørs som 
udendørs. Vi har desuden set en voksende 
deltagelse på vores egne stævner, camps og 
øvrige arrangementer. Altså noget vækst her. 
Det høje aktivitetsniveau har kun været muligt 
gennem en meget stor indsats fra Liv og Jens.

Blandt de mange aktiviteter kan nævnes:
•	 Vild	med	kamp
•	 Familietennis
•	 DTF	U10	Orange	bold-stævne	
•	 Skum	Klubmesterskaber(inde)
•	 Tematræning,	sparring	&	samlinger
•	 Træningslejr	i	Haderslev
•	 ATK	SommerCamp	(uge	27)
•	 ATK	Sommer	Cup	(uge	28)
•	 Junior/senior	mix-double	arrangement
•	 DTF	Tennisskole(uge	32)

•	 Klubmesterskaber	ude
•	 ½	årlig	trænersamling
•	 Ny	form	for	tematræning.
•	 Cardio-tennis	

Vi havde derudover 6 hold med i holdturnerin-
gen udendørs. Således rekordstor deltagelse 
af spillere i juniorernes holdturnering. Bedst 
gik det for U14 pigeholdet, som blev Sjæl-
landsmestre. Det er generelt set gået godt på 
holdene – et styrket sammenhold med flere, 
engagerede juniorer – iklædt de fine klubtrøjer 
af Estate-mæglerne. 

Desværre lidt malurt i bægeret. U10´ernes 
interesse for holdtennis var ikke som forventet, 
og derfor var vi meget mod vores vilje nødt til 
at trække holdet. Vores ”åben juniorbane” som 
initiativ til at mødes og spille i ferie-ugerne 
havde desværre ikke den store tilslutning, 
så det måtte slutte. Men væsentligt er det at 
prøve at udvikle nye ting og sager.

Juniorudvalgets  
beretning
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På turneringsjunior-fronten har vi haft en 
rigtig god proces. Vores trup af engagerede 
piger har over de sidste par år udviklet et godt 
sammenhold - og de også haft en god ten-
nismæssig udvikling. Det samme gælder de 
ældre drenge - en sammentømret gruppe som 
har stor glæde af hinanden. U14 drengene har 
været lidt mere ”loose” - men selvom nogle 
falder fra af forskellige grunde, så kommer der 
helt naturligt, nye og engagerede til og fylder 
pladserne ud. Vi får faktisk turneringsjuniorer 
udefra, som søger os pga. vores gode miljø. 
Det ser ud som om drengene kommer med nu. 
Det tager den tid det tager at skabe noget og 
blive dygtig. Der har været en del turnerings-
vindere og desuden mange flotte, individuelle 
resultater. 

Vores gruppe af frivillige forældre har gjort et 
stort arbejde bl.a. som holdkaptajner, arrangør 
af træningslejr, stævneledere på Skum-klub-
mesterskaberne	og	med	at	skaffe	&	organisere	

klub/hold-trøjer. Mange tak for det. Og tak til 
vores trænere for et meget stort, inspirerende 
og vedholdende dagligt arbejde til glæde 
for rigtigt mange junior-spillere. De tager sig 
af	rigtigt	mange,	er	åbne	&	imødekomne	og	
kvaliteten af træningen bliver bedre og bedre, 
synes jeg. 

Skolereformen har virkeligt været en stor 
udfordring. Flere steder melder man om, at 
foreninger har mistet 25-30 % af deres junio-
rer og træningsskemaerne kan ikke længere 
hænge sammen. Det ser ud som om, at vi hol-
der skindet på næsen, indtil videre har vi ikke 
mærket tilbagegangen for alvor. Skolereform 
&	senere	skoletider,	turneringsjuniorer-grupper	
som bliver ældre og dygtigere og de yngste 
som også går i skole længere og længere tid. 
Udfordringerne er store.   

Vi glæder os til at tage fat på 2015.      
Jon Tybirk
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Vi takker herfra Eventudvalget for et fantastisk 
år i festens tegn. Vi har sammen med Sports-
caféen afholdt både et par DAI arrangementer, 
en lille håndfuld grillaftener, en klubfest og 
en julefrokost. Til alle eventsne har der været 
rekordhøj tilmelding og opbakning. Og så kan 
man næsten ikke ønske sig mere… Og dog! 
Vi er nemlig pt. to mand + Lars Knudsen som 
kasserer, der udgør Eventudvalget. Derfor vil vi 
fantastisk gerne have flere frivillige til at melde 
sig ind i udvalget. Er man kreativ og social 
anlagt, så kom glad. Arbejdsbyrden er ikke 
stor. Om end man bare har et par idéer til et 
anderledes event eller underholdning, vil input 
modtages med åbne arme. 

Vi satser på, at 2015 kan toppe dette års 
tilmeldinger, og vi glæder os allerede. 

Ses d. 30. april til standerhejsning på Gen-
foreningspladsen. 

Festlige hilsner
Lene og Madicken // Eventudvalget 

Et år med fest og farver
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Godt nytår til alle brugere 
Hallen lever sit eget stille 

liv, men må siges at 
være en vigtig del af 
klubbens dagligdag i 
vinterhalvåret.

Som aktiv fod-
boldpolitiker, hvor 
jeg oplever en øget 
fokus på nødvendig-
heden af, at sporten 
er en helårssport, 
må jeg heldigvis 
konstatere, 
at det også 
gælder tennis. 
Det kan ses på 
de mange unge 
spillere Jens og 
hans hjælpere flere 
gange om ugen 
får til træning i hal-
len. Det er vidunderligt at se så 
mange på banerne på 1 gang, 
selvom jeg også må konsta-
tere, at det sviner enormt, 
når luven slås af boldene 
og ender ude i helsider og 
hjørner.

Når jeg lige lægger 
vægt på dette skyldes 
det, at jeg engang imel-
lem får mails om mang-
lende rengøring. I er alle 
velkomne til at skrive til 
mig, men som oftest må 
jeg svare tilbage, at der bli-
ver gjort rent i det omfang, 
der er afsat penge. Hvis 
det skal ske oftere, vil 

banepriserne blot blive reguleret op, og så 
er vi vel alligevel godt tilfredse.

Så hjælper det jo heller ikke, når der er 
brugere, der vader direkte ind på banen og 
enten benytter udendørssko eller blot skifter 
skifter sko inde i hallen. Stop det pjat og brug 
omklædningsrummene, selvom de ikke er så 
store, så er det en del af fællesskabet.

Det varer ikke mange år, så er hallens 
gæld tilbagebetalt, og så er det på forhånd 
aftalt, at hallen kvit og frit overgår til Køben-
havns Kommune. Det er måske ikke den 
mest hensigtmæssige løsning, og derfor 
arbejder hallens bestyrelse på at foretage 
en udvidelse af hallen med endnu en bane, 
så vi kan opfylde de mange ønsker der er 
for at spille i de bedste tider på dagen. 
Det er en langsigtet plan, da arealet 
ved siden af bane 2 jo som bekendt er 
fredet som en del af Bellahøjmarken, 
men når man andre steder i byen får 
tilladelse til at ændre på frednings-
bestemmelser, så er jeg ret sikker 
på, at Kommunen vil opfatte vore 
ønsker i en positiv atmosfære og 
arbejde sammen med os om gen-
nemførelse af projektet.

For at imødekomme efter-
spørgslen på banetider har vi 
netop besluttet at holde åbent 

helt til midnat, endda til en 
reduceret timepris. Nu ser 

vi, om der er efterspørgsel. 
Kig på hjemmesiden og få 
reserveret en time. Det er 
en rigtig fin hal at spille 
tennis i.

Tak for en  
god sæson

Af Henrik Ravnild

ATK-Hallen
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Ønsker alle et godt nytår

Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92

Cafeen

Cafeen

Torsdag den 22. januar kl 19.30 i cafeen på 
Genforeningspladsen indbyder ATKs formand, 
Peter Biltoft, og klubbens sponsorudvalg til 
orienteringsmøde og en munter aften om ATKs 
Kammerater.

ATKs Kammerater er en klub for ATKs med-
lemmer, der gennem deres virksomhed, arbejds-
plads eller bare helt privat har lyst og mulighed 
for at yde et sponsorbidrag til klubbens talentud-
vikling.  For virksomhederne vil sponsorbidraget 
være fradragsberettiget efter skattereglerne.

Det kan være støtte til enkeltpersoner, som 
Mohamed Shabib, så han kan spille flere inter-
nationale pointgivende turneringer, knytte en 
ekstern træner til sig eller andet i hans bestræ-
belser på at bryde igennem internationalt. 

Det kan også være indsatser for klubbens 
turneringsjuniorer eller elitespillere, som ligger 
ud over, hvad kontingentet kan klare; besøg i 
venskabsklubber, træningsophold på tennisa-
kademiet Viljan mm.

På orienteringsmødet vil formand og spon-
sorudvalg til noget god rødvin, øl og en let 
anretning præsentere:
•	 	Baggrunden	for	ATKs	Kammerater	og	sty-

ringen af klubben.
•	 	De	årlige	aktiviteter	i	ATKs	Kammerater,	som	

vil have karakter af sociale arrangementer med 
spisning og forskellige indslag på programmet; 
banko, foredrag, vinsmagning, interviews med 
indbudte ”tennis-relevante” gæster mm.

•	 	De	forskellige	muligheder	for	at	yde	et	årligt	
sponsorbidrag. 

•	 	Et	indlæg/interview	med	en	indbudt	hem-
melig gæst. 

Vi håber på et stort fremmøde!  
Tilmelding på mail: cat@cattenbaum.dk

Vel mødt 
Peter Biltoft, Cathrine la Cour,  
Per Bach og Steen Elsborg

Ny klub i ATK skal hjælpe talenter på vej
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Sol – Sol og atter sol, sæson 2014 vil nok blive 
husket på det flotte vejr vi havde. Tirsdag efter 
tirsdag kunne man nyde at komme på vore ba-
ner og i 2 timer banke til bolden. Efterfølgende 
var det samværet på terrassen, der kunne 
nydes. Sports Cafeen sørgede for lækker an-
retning uge efter uge.

Antallet af seniormedlemmer er 37, et antal 
der er meget stabilt.

ATK sørger for at der kommer en træner én 
gang om måneden for at korrigere og hjælpe 
med at få rettet på de svære slag, så fornøjel-
sen bliver bedre for den enkelte.

Indendørs i Bellahøjhallen har vi på grund af 
en renovering af halgulvet måtte flytte dag og 
time til Hal 2. Det blev besluttet, at man ikke 
ville etablere badminton i Hal 1. Ingen klubber 
bruger hallen til badminton – vi har spillet bad-
minton i hallen i 15 år – det var man i kommu-
nens administration ikke klar over, men én klub 
var ikke nok til at få badminton i Hal 1. Des-
værre har det bevirket, at en del af vore med-
lemmer ikke kunne være med på det tidspunkt 

vi havde fået tildelt. Om det lykkes at få anden 
tid næste år vides ikke, men vi forsøger om en 
bytning med andre hold kan lade sig gøre.

Den 5. maj 2015 kl. 10.00 er vi atter på Gen-
foreningspladsen – så er bane 1 – 4 klar til at 
blive benyttet igen – Petanque starter med fuld 
fart på det grå grus.

PÅ GENSYN 

IT-Kommunikations-udvalget
Af Bruno Hasselberg

Ja, så sidder I med ATK-NYT i hånden, vi håber I i disse digitale tider, stadig nyder at få et 
klubblad i den gode gamle trykte form. Vi ved jo ikke hvad fremtiden bringer, men vi er lidt 
stolte over at vi stadig (2 gange om året) har mulighed for det.

Vi har i 2014 sendt 8 nyhedsbreve ud på mail og håber endnu en gang de er blevet godt 
modtaget.

Det er derfor vigtigt at vi har jeres mailadresse, og husk at give klubben besked, hvis der 
er ændringer i mailadressen.

Vi kunne godt bruge en person til at hjælpe med at sende nyhedsbrevene ud, send en mail 
til Bruno: bbhasselberg@gmail.com eller ring 30 46 00 48 og lad os få en snak om det.

Rigtig godt nytår til alle.

Ny klub i ATK skal hjælpe talenter på vej Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Oplysninger om priser 
m.m. ang. annoncering  

i ATK NYT eller  
på hjemmesiden,  

kontakt Bruno Hasselberg  
bbhasselberg@gmail.com
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DAI året 2014 har langt hen ad vejen lignet så 
mange andre konstruktive DAI år.

Der har været indendørsturneringer i Rypar-
ken, både individuel og hold, pinseturnering, 
udendørs holdturnering og landsstævne. Alle 
turneringer med pænt deltagerantal og god 
tennis..

Prikken over i’et i 2014 var turen til Eilat i 
Israel, hvor vi i slutningen af oktober var afsted 
med to ”små” hold, bestående af 3 herrer og 
én dame, og 4 ledere. Turen derned var lang. 
4½-5	timer	i	fly	til	Tel	Aviv,	4-5	timers	tilbage-
holdelse i lufthavnen og 4-5 timers bustur gen-
nem Negev Ørkenen. 

Men da vi endelig kom frem var det til høj 
sol, 30 grader og vældig fint all inklusive hotel.

Turneringen var ikke det helt store, der var 
kun 5 hold, hvor de to, som nævnt ovenfor, var 
danske. Herudover stillede Israel, Bulgarien 
og Østrig med ét hold. Bulgarien og Østrig 
stillede uden damer. Så for at der overhovedet 
skulle blive noget, der lignede et fornuftigt an-
tal kampe for damerne, spillede Charlotte Bak 
for Østrig og undertegnede for Bulgarien. Dog 
uden pointberegning. Ikke optimalt, dog igen 
bedre end ingeting.

En holdkamp bestod af to herresingler, en 
damesingle, en herredouble og en mix.

DAI 2014
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DAI 2014 Turneringen løb kun over fredag lørdag og 
søndag. Til gengæld startede de kl. 7 !! om 
morgenen, fordi arrangørerne vurderede, at 
det ville blive for varmt at spille, hvis vi kom for 
tæt på middag, og det havde de ret i. Der var 
også kampe om aftenen, hvor temperaturen 
igen var tålelig. Banerne var fine hard court 
baner.

Når nu vi ikke kunne komme til at spille 
mere tennis, så klarede vi det alligevel, fordi 
vi kunne overgå til vandsport ;-). Eilat har det 
klareste vand og de smukkeste koralrev og 
fisk, så der blev snorklet dagen lang, krydret 
med besøg i udendørs akvarium og sejltur til 
Egypten, hvor vi af gode grunde holdt os på 
vandsiden.

Når udenoms omgivelserne er nævnt, skal 
det bestemt også nævnes, at som altid i DAI-
regi, så var det det super gode selskab, der 

gjorde turen endnu mere fantastisk. Sjælendt 
har vi været afsted med så homogent et hold, 
hvor alle var glade, sjove og positive og bidrog 
til fællesskabet på alle mulige måder.

I juni 2015 er der World Sport Games i Lig-
nano i Norditalien, hvor DAI håber at stille med 
to små hold og et antal veteran-spillere.

Herudover er der de sædvanlige turneringer.
Håber vi ses.

På vegne af DAI-tennisudvalg
Lene Baltzer Petri
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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.

Vi gør opmærksom på, at der er et begræn-
set antal fuldtidsmedlemskaber i ATK. Med-
lemmer overføres efter anciennitet.

Fremsendelse af alle ønsker om ændring af 
medlemskab skal ske senest 1. marts 2015.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab, har 
du 3 muligheder:
1. Du bruger formularen på hjemmesiden 
2. Du sender klubben en 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 æn-
dre deres indbetalingskort og sende det nye 
beløb. (Det er lettere, end hvis vi skal returnere 
pengene).

Medlemmer der bliver fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, vil vi sende 

dig 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. 
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Ændringer af mail
Det er vigtigt, at vi har jeres rigtige 
mailadresse. Kontroller derfor jeres 
mailadresse næste gang i logger ind i 
reservationssystemet. 

Hvis den er forkert, send venligst en 
mail til ATK med den rigtige til atk@atk-
tennis.dk

SEKRETARIATET 
ERINDRER OM:
Husk at melde adresseforandring til klubben, 
så du ikke risikerer at miste dit medlemskab, 
fordi din opkrævning ikke når frem.

Husk at betale kontingent til tiden. Op-
krævning vil blive udsendt til betaling 1. marts 
2015. Kort efter betalingsfristens udløb begyn-
der vi at slette medlemmer, 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: Husk at bruge det rig-
tige kontonummer! 

Der er stor forskel på, om pengene skal be-
tales 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.

Hvordan betaler man 
til ATK og ATK-hallen?

Husk at der er forskel på, om du skal betale til 
ATK eller til ATK-hallen

1.  I begge tilfælde kan man betale online ved 
at logge sig ind i vores reservationssystem 
via vores hjemmeside www.atk-tennis.dk 
med sit medlemsnummer og sin pinkode.  
Her kan man betale enten i klubben eller i 
hallen.

2.  Man kan betale det udsendte FI-kort.

3.  Man kan overføre penge til  
ATK: 5331 0415586 
ATK-hallen: 5331 0240816 
Husk at skrive navn og medlemsnummer, 
når du overfører pengene.

Hvis du er tilmeldt en betalingsservice ordning, 
hvor beløbet automatisk trækkes fra din konto, 
skal du ikke betale online.

Man kan godt have en betalingsservice 
ordning med ATK og ikke med hallen, eller 
omvendt.

Redaktionen og ATK's bestyrelse 
ønsker alle et Godt Nytår!

Deadline for nr. 2 / 2015  
er den 10. marts  

med udgivelse i uge 15
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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


