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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

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 
Per Bach 
perbach23@gmail.com 
28 10 95 04

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

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@ask.dk
51 34 85 20

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

UDVALGSFORMÆND

Turneringsudvalg 
Marianne Ritschel 
marianne.ritschel@youmail.dk    
60 62 06 63

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

Facilitetsudvalg 
Peter Biltoft 
petbi@dongenergi.dk 
99 55 79 23

Eliteudvalg 
(medl. af betyrelsen) 
Thomas Riad 
thomas_riad@hotmail.com 
31 26 55 07

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen) 
Jon Tybirk 
jon.tybirk@live.dk 
26 23 0615

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

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

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 21. januar 2016 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. Formand Peter Biltoft Jensen  (valg for 2 år)
 b. Sekretær Ole Juhl  (valg for 2 år)
 c. Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen  (valg for 1 år)
 d. Revisor Henning Poulsen  (valg for 2 år)
 e.  Revisorsuppleant Steen Errebo  (valg for 2 år)
 f. Eliterepræsentant Thomas Riad Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år)
 g. Juniorrepræsentant Jon Tybirk  (valg for 1 år)
 h. Bredderepræsentant Lene Petri  (valg for 1 år)
7. Eventuelt   

Forslag samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være ATKs kontor i hænde senest den 10. 
januar 2016 kl.18.00 på adressen Genforeningspladsen 54, 2400 København NV,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamlingen starter med, at Jeppe Troldborg fortæller om sportsskader. 

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

OBS: Oplysninger om medlemskab for sæson 2016 findes på side 22-23
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Traditionen tro åbnede vi banerne i måneds-
skiftet april-maj. Der har være ”tryk på” 
lige siden. Set i forhold til resten af tennis-
Danmark så er vores udfordring ikke faldende 
aktivitet og medlemstal. Snarere tværtimod. 
Faktisk så er ca. 2 ud af hver 100 tennisspil-
lere i Danmark i dag fra ATK. Med den måle-
stok skulle vi have haft 40 baner. Udviklingen 
i ATK har også været et jævnt stigende akti-
vitetsniveau på alle områder - junior, senior, 
elite, motionist, veteran osv. Der har også 
været spændende ”græsrodsaktiviteter”, som 
f.eks. crowd-funding af juniorrejsefonden og 
deres tur til Båstad samt mere traditionelle 
DAI-arrangementer. Men sådan vil vi også 
gerne have det. Det er aktiviteten omkring 
spillet, afslapningen på ”Genneren” og sam-
været, som skaber ATK. 

De fysiske rammer er dog i stigende grad 
en begrænsning for klubben og på trods af 
arbejdet omkring Genforeningspladsen er der 
ikke udsigt til at der kommer flere udendørs-
baner. Også arbejdet med at få udvidet hallen 
er langsommeligt – og en udvidelse er meget 
uvis. I bestyrelsen bruger vi derfor en del tid 
på at vægte de forskellige aktiviteter på junior, 
senior, motionist og elite over for hinanden – 
og samtidig give plads til det almindelige spil. 
I den forbindelse vil vi meget gerne have input 
fra alle om hvordan I syntes, det kan gøres 
bedre.  

Vores ydre rammer vil ændre sig i de kom-
mende år. Kommunen har vedtaget et større 
projekt omkring   Genforeningspladsen, hvor 
der anlægges en permanent skøjtebane (kun 
aktiv om vinteren) og der kommer kunstgræs 
på fodboldbanen. Der er endvidere tanken at 
opføre nogle bygninger og en høj på området 
ved bane 5-8. Dette vil give god udsigt til spil 

på banerne (se illustration af projektet). Besty-
relsen har fulgt arbejdet tæt. Baseret på det 
foreliggende projekt, er der ikke nogen forhold 
som vil ”forringe” tennis på Genforeningsplad-
sen – måske endda tværtimod

2015 bliver sidste år, hvor vedligeholdelsen 
af banerne varetages af Kommunen. Fra 2016 
bliver det ATK selv, som skal stå for opstart 
og den løbende vedligeholdelse af anlægget. 
I den forbindelse vil vi gerne takke personalet 
på pladsen for det gode samarbejde, der altid 
har været. Med overførslen af opgaven følger 
også et tilskud fra Kommunen. I bestyrelsen 
har vi indsamlet forskellige eksterne tilbud for 
den løbende vedligeholdelse af anlægget. På 
den baggrund synes det, at vi kan overtage 
opgaven uden at skulle øge kontingentet. 
Hertil kommer, at økonomien som helhed 
balancerede i 2015. Vi lægger derfor op til et 
uændret kontingent for 2016.

Sportsligt var 2015 et rigtigt godt år for ATK 
– det gælder både for juniorer, elite, motioni-
ster og veteraner, som har alle markeret sig 
med flotte resultater i 2015, f.eks. oprykning af 
3 herrehold, så ATK nu findes i landets 4 bed-
ste rækker. Dette omtales mere uddybende på 
de følgende sider. Eneste lille skår i glæden er 
DTF’s karantæne mod Mohamed. I skrivende 
stund behandler DTF’s appeludvalg denne – 
og vi håber at fornuften vil sejre. Jeg tror at 
ATK’s resultater er summen af mange ting. 
Men, en vigtig ting er vores grundlæggende 
indstilling. Man bliver kun bedre, hvis dem 
man træner med bliver bedre. Vi løfter i flok. 
Det skaber gejst og sammenhold, hvilket også 
bemærkes af de nye som kommer til klubben. 
Den indstilling skal vi holde fast i og støtte. 
Indstillingen kommer fra ”os selv”, men spe-
cielt vigtigt er naturligvis hele trænerteamet og 

Af Peter Biltoft-Jensen

Bestyrelsens beretning for 2015
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Illustration af projektet på Genforeningspladsen

det arbejde der forgår i vores udvalg og blandt 
holdkaptajner.

Der er heldigvis mange frivillige i klubben 
som støtter op om aktiviteterne. Et udvalg har 
imidlertid ansvaret for at støtte op om sam-
menholdet i klubben. Det er eventudvalget, 
som i de seneste år har fået skabt en række 
rigtig gode ”traditioner”, som f.eks. den årlige 
julefrokost, grillaftener om sommeren, fod-
bold på storskærm osv. Det er en rigtig god 
udvikling, som går hånd i hånd med de øvrige 
aktiviteter i klubben.

Centralt for det hele står en effektiv admini-
stration. 2015 var første hele år med de nye IT-
systemer, samtidig med at alt det almindelige 
arbejde skulle passes. Alle ville have kunnet 
mærke det, hvis det var gået galt. Men tradi-
tionen tro, så har Sekretariatet igen leveret en 
fantastisk og uvurderlig indsats i 2015 – tusind 
tak for det. 

Endelig vil vi gerne takke vores sponsorer 
og ikke mindst vores hovedsponsorer Arbej-
dernes Landsbank og Joma. De yder et vigtigt 

bidrag til klubben. Endvidere giver Joma mu-
lighed for nogle virkelig attraktive tilbud bl.a. 
fordi leverandøren ikke har fast butik. I den 
forbindelse prøver vi i fællesskab at løse de 
udestående problemer, der er med at få leve-
ret/hentet varerne. 

2015 var det første år med den nye struktur i 
bestyrelsen, hvor elite, bredde og juniorer var di-
rekte repræsenteret. Det har fungeret godt at få 
de 3 ”hovedområder” direkte med – og bestyrel-
sen ser derfor ingen grund til at ændre på dette 
set-op. Eliterepræsentanten, Thomas Riad, stiller 
desværre ikke op til genvalg og vi vil gerne takke 
ham for den store indsats han har gjort for klub-
ben. I forbindelse med generalforsamlingen har 
vi valgt at udvide den, således at vi starter med 
et mere generelt emne. I 2016 vil det være Jeppe 
Troldborg, som vil fortælle om sportsskader og 
ikke mindst hvordan vi kan undgå dem.

Alt i alt har det været et spændende 2015. 
Men, vigtigst af alt så deler vi glæden ved 
tennis og ved at spille sammen i ATK. Vi ser 
frem til tennisåret 2016. 

ATK - NyT  Nr. 1 - JANuAr 2016 ArbeJderNes TeNNis Klub



ATK Indendørs Klubmesterskaber 2015
Der blev i år afvikles indendørs mesterskaber i herresingle A (24. januar), herresingle B (21. marts) 
og damesingle (7. marts)

MESTRE BLEV:

Række Vinder

Damesingle Katarina Norup Hansen

Herresingle A Vincent Fougner

Herresingle B Nikolas Vedel Petersen

ATK Indspilningsturnering 2015
Blev afviklet 1.-12. maj med 19 herrepuljer og 7 damepuljer. Som noget nyt skulle deltagerne 
aftale tider og reservere baner selv. Dette fungerede fint.

ATK Klubmesterskaber 2015
Blev afviklet i perioden 16. august til 12. september. Mestre blev:

Herresingle A Nicolai Meier Larsen

Damesingle A Liv Deleuran-Skjold

Herredouble A Nicolai Meier Larsen / Stefan Risager

Damedouble A Malene Seidahl Beck / Julie Sofie Bjørn Olsen

Mixdouble A Julie Sofie Bjørn Olsen / Simon Rex Thomsen

Herresingle B Ronnie Nielsen

Damesingle B Jette Nittel

Herredouble B Ronnie Nielsen / Andreas Teschl

Damedouble B Jette Nittel / Cathrine la Cour

Mixdouble B Katerina Norup Hansen / Michael Norup Hansen

Herresingle C Michael Norup Hansen

Damesingle C Helene Lorenzen

Mixdouble C Puk Hoffmeyer / Ole Mackeprang

Veteran Single Joakim Groth

Veteran Double Stefan Ravnholt / Chresten Gregersen

Junior Pulje 1 Jarl la Cour Nilsson

Junior Pulje 2 Katharina Norup Hansen

ATK TURNERINGSUDVALG 2015
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Af Lars Husby
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ATK DOUBLETURNERING 2015
Den årlige doubleturnering fandt sted lørdag den 4. juli 2015.Resultaterne fra de enkelte rækker:

Herre double A/B
1 – Jakob Holmgaard/ Thomas Høeg-Jensen 
2 – Martin Pedersen/ Lars Husby

Herre Double – Motionist
1 – Mogens Rodian/ Michael Gadegård 
2 – Jørn Pedersen/ Per Holm

Dame Double
1 – Sidse Wittrock/ Helene Lorentzen 
2 – Nicol Reznitsky/ Olga Marcenko

Mix double  A/B 
1 – Finn Aarup/ Katrine Sundgaard 
2 – Thomas Høeg- Jensen/ Lisbeth Svendsen

Mix double – motionist
1 – Ole Mackeprang/ Puk Hoffmeyer 
2 – Theis Trane/ Nicol Reznitsky

ATK Liga 2015
Blev afviklet i to runder 
15. maj - 30. juni og 1. 
juli – 15. august. Del-
tagerne blev inddelt 
i divisioner, hvor alle 
kunne spille mod alle. 
Ranglisten blev efter-
følgende opdateret ud 
fra resultaterne.
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Frederikssundsvej 160  |  2700 Brønshøj
38 48 30 31  |  al-bank.dk/boligklar 

Med AL Boligklar rydder vi skrivebordet, 
når dit boligkøb kræver det. Book et 
boligmøde med 1 times varsel, og få 
svar indenfor 24 timer.
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ELITEUDVALGET
Af Thomas Riad

Som det nævnes i bestyrelsens beretning, så 
mærker vi ikke til nedgang i medlemstallet i 
klubben generelt, og heller ikke i eliten. Der er 
kommet tilgang både på herre- og damesiden 
i løbet af sommeren og efteråret. Særligt på pi-
gesiden har der været en stor interesse, hvilket 
formegentlig hænger sammen med, at klubben 
har godt ry som Københavns hyggelige tennis-
klub med et tæt sammenhold og som en kon-
sekvens af den ny holdturneringsstruktur, hvor 
herrer og damer spiller i kønsopdelte rækker. 
Det lægger et vist pres på de små klubber om, 
at der skal være en bredde for, at der kan op-
rettes et damehold. Flere damespillere er i den 
forbindelse blevet presset til klubskifte såfremt 
de fortsat vil spille divisionstennis.  

Sommeren
Sommeren 2015 bød en spændende meget 
afslutning på holdturneringen. For herrernes 
vedkommende bød den på hele tre opryk-
ninger, men for kvindernes vedkommende to 
nedrykninger desværre. 1. damerne var i ned-
rykningspil og måtte i den sidste play-off kamp 
hjemme mod Århus 1900 strække våben med 
et 2-4 nederlag i en kamp, der med lidt held 
til pigerne kunne være endt 3-3 og dermed 
give en afgørende ’supermatchtiebreak’, hvor 
alt er muligt. Sådan skulle det desværre ikke 
gå og de må en tur ned i 1. division til næste 
sommer. 2. damerne lå isoleret i bunden af 1. 
division det meste af sæsonen og må i det lys, 
derfor ikke helt overraskende en tur ned i 2. 
division. 

 2. holdet sikrer oprykning til 1. div. (fra venstre: Nicolai Meier Larsen, Stefan Risager, Thomas Riad, 
Jesper Jensen, Kenneth Larsen og Frederik Emmertsen)       
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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

J P M  R e g n s k a b

3031-9032            j.munchow@mail.dk

Følgende tilbydes:
• Bogføring, momsregnskab
• Udarbejdelse af regnskab
• Hjælp til selvangivelse
• Økonomisk rådgivning

v/Jens Peter Münchow
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På herresiden var sommeren lidt sjovere. 1. 
herrerne viste sig overlegne i nedrykningsspil-
let og tabte ikke én kamp. 18-0 i matchscore 
indikerer vist, at niveauet bestemt holder til 
elitedivisionen. 1. holdets blev i elitedivisionen 
pg det gjorde, at 2. holdet som toer i 2. division 
fik mulighed for at spille play-off kamp mod 
HVT om en plads i 1. division. Det blev til en 
tæt kamp, hvor marginalerne i holdkampens 
eneste matchtiebreak tippede til ATKs fordel. 
3-1 efter singlerne og holdet øjnede dermed 
en sejr. Denne af de to doubler blev hevet hjem 
og dermed var oprykning til 1. division i hus. 2. 
holdets oprykning til 1. division gav 3. holdet 
mulighed for som toer i Kbh-serien at spille om 
oprykning til 2. division. Her var ingen slinger 
i valsen og holdet tog 1.- og 2. singlerne med 
cifrene 6-3 6-3. Veteranerne Joakim Groth 
og Peter Biltoft fik også sat deres 25 år yngre 
modstandere på plads og dermed var 2. divi-
sionen en realitet allerede efter singlerne. Med 
2.- og 3. holdets oprykninger kan 4. holdet 
endelig få den oprykning til Kbh-serien, som 
de har velfortjent har sikret sig som flerårige 
vindere af serie 1. ATK kan dermed bryste sig 
af for første gang at have et hold i landets fire 
bedste rækker på herresiden. En bedrift, som 
kun er landets største klubber forundt.

Efteråret
Indendørsturneringen er godt i gang og ca. 
halvdelen af holdkampene er spiller. 1. da-
merne rykkede ned sidste vinter og spiller nu 
i 1. division, hvor de ligger på en tredje plads. 
Kun en dårligere sætscore gør, at de ikke lig-
ger på andenpladsen. Det er i løbet af efteråret 
blevet til en sejr, en uafgjort og et nederlag 
mod KBII, som har lagt sig i spidsen af divi-
sionen. Pigerne har dog god mulighed for at 
rykke op igen, da hverken KBII eller Gentofte II 
kan rykke med mindre deres respektive første-
hold rykker ned.   

1. herrerne blev nr. 2 i deres grundspilspulje 
efter Hvidovre, hvor to meget spændende 
kampe venter mod KB og Lyngby. Resultatet 
af kampen ml. nr. et og to i grundspilspuljen 
bliver overført til mellemspillet og således er 
det 1-5 nederlaget, som herrerne tager med 
sig. Det ser dermed ud til at blive svært at nå 
slutspillet, da både KB og Lyngby må beteg-
nes som favoritter. Drengene kan dog spille 
fuldkommen frit, da elitedivisionspladsen til 
næste er sikret med en kvalifikation til mel-
lemspillet.   

2. damerne rykkede også ned sidste år, 
men har ligesom 1. damerne god mulighed 
for at rykke op med det samme igen. De lig-
ger toer i puljen, men nr. 1-3 er a point og 
pigerne har spillet mod Vedbæk, som ligger 
på førstepladsen. Dermed ser det faktisk 
ret fornuftigt ud ift. at snuppe en af de to 
øverste placeringer. 2. herrerne har lagt sig 
på en andenplads med god luft ned til de 
resterende hold, hvilket er ret flot taget i be-
tragtning af, at holdet er et oprykkerhold. 3. 
herrerne er et nyt bekendtskab i 2. division 
og gør det ligesom 2. herrerne rigtig flot med 
2. plads. Dermed ser det ud rigtig godt ud 
ift. at have tre herrehold med i divisionerne 
til næste år. 

ATK har på veteransiden stået stærkt i 
mange år og i løbet efteråret blev de mange 
flotte bedrifter toppet med et nordisk mester-
skab. Thomas Petersen, Steen Elsborg og 
Peter Biltoft, alle ATK’ere, var udtaget til at 
repræsentere Danmark ved dette års mester-
skaber i Helsinki. D’herrer gik hele vejen i +50 
rækken med en flot finalesejr over Sverige, der 
havde tidligere ATP-spillere med på holdet. 
Særdeles flot præstation. 
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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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4. HOLDET
Af Holdkaptajn Nikolas Vedel Petersen

4. holdet sikrer oprykning til Kbh-serien (fra venstre: Ronni Nielsen, Henrik Thomassen, Nikolas 
Vedel, Jette Nittel, Andreas Teschl og Jonas Knudsen)

4. holdet fejrer en af de mange sejre med en 
gang velfortjent Forloren hare med Broccoli og 
nye kartofler i Sports caféen

1. plads - ubesejret - oprykning
Kraften har i den grad været med 4. holdet i 

udendørssæsonen 2015.
Holdets tropper fejede al fjendtlig modstand 

til side, i samtlige 7 holdkampe i KTU's serie 1.
Fire af holdkampene var dog på vippen, 

men de faldt heldigvis ud til vores fordel med 
3-2 sejre.

Sæsonens sidste tre kampe blev eftertryk-
keligt sat på plads, med et par 4-1 sejrer, samt 
en afsluttende 5-0 øretæve til bundproppen fra 
Ryvang.

Som en lidt uventet sidegevinst sikrede 
2. og 3. holdet sig fortjent oprykning, hvilket 
betød at der pludselig var en åbning i Køben-
havnsserien. Den plads napper 4. holdet, efter 
flere år i skyggen, og vi ser nu frem til at sole 
os i KTU's bedste række.  

Der skal fra El Capitan lyde en stor tak for 
indsatsen til holdets spillere, som er:

Anders Dorph, Andreas Teschl, Ronni Niel-
sen, Jonas Ask Knudsen, Henrik Thomasen, 
Jette Nittel og Nicole Cordes.

Tak til reserverne Michael Duedam, Steen 
Elsborg, Eva Vesterdal, Bjørk La Cour samt 
Hanne Busk.  
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Nyt fra Breddeudvalget for seniorer
Af Dennis Lind, formand

I ATK-Nyt der udkommer i foråret 2016 vil en 
række af holdkaptajnerne kort beskrive den 
forløbne sæson. I denne nytårsudgave vil vi 
kort beskrive breddeudvalgets aktiviteter, samt 
informere om medlemmers muligheder for at 
komme på et af ATK’s bredde-hold.

ATK’s 4-7. hold samt veteran B er breddeud-
valgets område. Holdene spiller i serierne un-
der KTU (Københavns Tennis Union), og dyster 
således sommersæsonen igennem med andre 
af byens tennisklubber. Hvert hold spiller mel-
lem 6 og 8 holdkampe. 

Sommeren over arrangeres træning for spil-
lerene tilknyttet holdene, der er sammensat af et 
antal spillere – og et antal reserver. I vintermå-
nederne arrangeres ligeledes træning for disse 
spillere, dog ikke så hyppigt som om sommeren. 

Holdspillere og reserver udtages ved sæson-
start – og medlemmer der kan tænke sig at prøve 
kræfter med sig selv og andre indenfor holdturne-
rings-rammen skal læse grundigt i det følgende:

Det overordnede kriterium er, at man er aktiv 
på ATK’s rangliste (læs evt. om denne på hjem-
mesiden).

For at komme i betragtning til holddeltagelse 
skal man:
1.  deltage i Indspilningsturneringen, som ar-

rangeres af breddeudvalget og som afholdes 
i de første uger af maj – den annonceres på 
klubbens hjemmeside i slutningen af april, så 
hold øje med dette.

2.  være på klubbens rangliste (Indspilnings-
turneringen giver en rangliste-placering)

3.  Meddele breddeudvalget at man er interes-
seret i at komme i betragtning 

Erfaringen viser, at vi hvert år næsten kan inklu-
dere alle, så giv det en tanke, om også du vil 
indgå i hold-fællesskabet og udfordre dig selv 
– og de andre klubber…

Kontakt gerne en af nedenstående, hvis du 
ønsker at vide mere.

Udvalget består pt. af Lene Petri, Birte Hen-
riksen, Dennis Hansen og Dennis Lind
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Nordiske Mesterskaber for Veteraner 2015
Af Henning Poulsen

Nordiske Mesterskaber for veteraner blev i 
dagene 30. oktober – 1. nov. 15 afholdt i Hel-
singfors.

DanskeTennis Veteraner har udtaget spillere 
til flere kategorier og Arbejdernes Tennis Klub 
fik 3 spillere udtaget i kategori +50 og for før-
ste gang var det 3 spillere fra samme klub, der 
var udtaget til Landsholdet.

ATK´s spillere der deltog var.:
Peter Biltoft – Steen Elsborg og Thomas 

S. Petersen
Efter en sikker 3 -0 sejr over Norge skulle 

ATK/Danmark møde Sverige, der havde slået 
Finland, i finalen.

Sverige havde meget stærke spillere med 
som altid, men vore spillere viste stærk mo-
ral og det lykkedes at vinde den afgørende 
double i 2 sæt, trods det at være bagud 1-4 i 
første sæt.

Resultat.:  2 – 1 til Danmark. Utroligt flot.
På baggrund af det flotte resultat besluttede 

ATK´s bestyrelse, at man skulle indstille dem til 
årets Idræts Pris i Brønshøj Husum forenede 
Sportsklubber.

De 3 ”drenge” blev indstillet og efterføl-
gende fik klubben at vide, at de sammen med 
Brønshøj  Judoklub og Husums U-15 drenge 
skulle kæmpe om årets Idrætspris. Alle klub-

ber i sammenslutningen  kunne så afgive point 
om hvem de syntes, der skulle have prisen.

Den 9. dec. skulle det hele afgøres ved 
en sammenkomst i Grøndalscentret. Det 
blev meget spændende – Husums U-15 
drenge blev nr. 3 og derefter udtalte sam-
menslutningens formand, at der var så lidt 
forskel på Judoklubben og ATK´s modtagne 
stemmer – tættere kunne det ikke blive, men 
ATK blev slået af judoklubben og fik en flot 
2. plads. Arbejdernes Landsbank er sponsor 
i Sammenslutningen, så formanden kunne 
meddel, at 2.pladsen blev honoreret med 
1.000.- kr.

Vi glædede os over, at ATK´s 3 Veteraner fik 
prisen og beløbet gik ubeskåret til en fælles 
hyggedag for dem.

Foruden vores vindere var der kun 4 fra ATK 
i Centret, et meget lille fremmøde.

Til ATK´s ledelse, bestyrelse og medlemmer 
fra vores mange udvalg vil jeg sige – det er for 
dårligt, at der ikke kommer flere fra ledelsen 
til et sådant arrangement – I kunne godt have 
lettet en vis ting fra jeres taburetter og have 
været med til hyldesten af vore 3 Veteraner.

Endnu en gang TIL LYKKE med det Nordi-
ske Mesterskab.

Det bliver spændene at følge ATK´s spillere 
i 2016 – det ville glæde mange såfremt, der 
kom nogle flotte resultater til klubben. 
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I juniorafdelingen har der også i 2015 været 
fuld gang i aktiviteterne. Træningsmæssigt har 
der været stor kontinuitet og højt aktivitetsni-
veau. Vi har forsøgt at fastholde og videreud-
vikle på forskellige aktiviteter, som giver mere 
klubliv - stævner, holdkampe og andre, sociale 
aktiviteter. Vi har været kraftigt udfordret af 
skolereformen - og specielt efter at den anden 
fase trådte i kraft. Dette har givet store udfor-
dringer i dagligdagen. Det er alligevel lykkedes 
at gennemføre en række aktiviteter med stor 
værdi.   

ATK Minitennis-stævne: Vi afviklede bl.a. 
et stort ATK minitennis-stævne i februar 2015 
med ca. 50 deltagere.

Lørdagsaktiviteter: Vi gennemførte inden-
dørs nogle meget succesfulde tematræninger 
for vores dygtigste juniorer og endvidere for-
skellige, varierende arrangementer for alle (Fit-
nesstennis, Vild med kamp, Familietennis etc.). 

På Tennissportens Dag havde vi fint besøg 
af USA´s ambassadør og tennisforbundets 
formand.  En stor begivenhed med pænt frem-
møde, tennis og sjove aktiviteter på banen. 

Super reklame for tennissporten og ATK. Godt 
arbejde af juniorafdelingens trænere, og de 
frivillige hjælpere.

ATK Camps: Vi afviklede 2 ATK Camps på 
Genforeningspladsen med mange glade del-
tagere, som havde 3 gode dage med masser 
af tennis og hygge sammen med trænerne. 
En fast og god tradition, som der også fortsat 
udvikles videre på.    

ATK Sommerturnering: Vores egen junior 
sommer turnering i uge 28, som henvender sig 
til bredden af hold- & turneringsjuniorerne, har 
for alvor bidt sig fast som en tilbagevendende 
event. Vores egen Sidse Wittrock vandt flot 
finalen i U16 piger. Deltagerantallet er stigende 
år for år. 

Båstad-tur og ATK´ere på TV: Journalist og 
ATK´er, Anders Haahr Rasmussen tog i foråret 
2015 initiativ til e ”Crowfounding-indsam-
lingen” til fordel for børn med begrænsede 
midler i ATK. En tur op til den årlige WTA/ATP 
Båstad-turnering , så man kunne se tennis-
stjernerne i aktion i levende live. Michael Mor-
tensen støttede op, en lille video med ”Yalols 

Beretning fra juniorudvalget
Af Jon Tybirk
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tennisdrømme” og Mohamed, Hussein og 
Yalol kom minsandten med i TV2´s Go Morgen 
Danmark. ATK kom i mediernes søgelys for 
en stund. Midt på sommeren sendte vi så en 
gruppe børn og unge afsted til Båstad, hvor 
de bl.a. så Serena Williams spille ”live”. Der er 
blevet oprettet en fond, som i de kommende 
år støtter lignende arrangementer.  

Junior holdturneringen: Vi deltog med U16/
U18 piger (i fællesrækken), U16 piger(A-
rækken) og U16 drenge (B-rækken). Vores U16 
piger var for første gang med i A-rækken og fik 
hårdere modstandere. U16/U18 piger sluttede 
på en flot 2. plads kun overgået af KB. U16 
drengene fik gode kampe og blev for alvor 
spillet sammen som et hold. Et nyt samarbejde 
KTU/SLTU betød, at vi spillede med under 
SLTU. Det var generelt set meget tilfredsstil-
lende, og det er klart i juniorernes interesse at 
samarbejdet fortsætter.

Klubmesterskaber: Der blev i klubmester-
skabs-ugen sidst på grus sæsonen spillet en 
masse gode, lærerige kampe og med Katarina 
Norup Hansen og Jarl La Cour som vindere. 
Måske 2016 bliver i en ny udgave – vi ønsker 
flere deltagere. 

Enkelte aktiviteter gik ikke helt som planlagt. 
Vi måtte trække vores U10 hold fra holdtur-
neringen pga. af at centrale spillere svigtede 
os. Vi måtte aflyse indendørs Skum-klubme-
sterskaber og en sommerturnering pga. for få 
deltagere.

Jeg håber, at vi i 2016 kan vende tilbage 
med disse aktiviteter og få flere med. Det 
kunne også være godt med en træningslejr for 
hold- og turneringsspillerne i det kommende 
år, hvis der er folk der løfter det. Men indi-
mellem trækker vi også meget store veksler 
på ganske få . Vi har altså ikke ubegrænset 
manpower og kan ikke det hele. Konkret kan 
vi godt bruge nogle flere, nye frivillige hænder. 
Specielt vil vi gerne suppleres med frivillige 
blandt de yngstes forældre, så vi også kan 
lave mere for de yngste. Det mangler vi.

Jeg vil gerne takke specielt trænerne, 
den daglige ledelse i juniorvalget og de res-
sourcepersoner, som har givet en hjælpende 
hånd med i arbejdet i 2015. Det være sig som 
holdkaptajner, chauffører, stævneledere, koor-
dinerende, hjælpere mv.  Også tak til de unge 
hjælpetrænere som giver en hånd. Vi har nået 
meget, jeg håber vi kan nå endnu længere.  
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Nu har vi fået skiftet belys-
ningen til LED, og selvom det 
var en stor investering viser 
DONG-måleren, at det var en 
rigtig fornuftig beslutning.

En sidegevinst er, at lyset 
slukker automatisk, hvis der ikke er 
bevægelse på banen, og det har mange 
af vore ældre brugere mærket på egen krop! 
Nu har vi derfor sænket temperaturen i hal-
len, så brugerne er nødt til at bevæge sig lidt 
mere, hvis de vil have lys under spillet.

Jeg konstaterer fortsat, at der kommer spil-
lere ind i opholdsstuen direkte fra deres automo-
biler, siger pænt goddag og så går de ind i hal-
len uden at skifte fodtøj. Hvorfor skal jeg skrive 
om det forhold hvert eneste år? Få det nu lært!

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få udvi-
det hallen med en bane, men beliggenheden 

betyder desværre, at vi skal 
søge fredningsmyndighe-
derne om dispensation for 

at få bygget noget af hallen 
på den fredede Bellahøjmark. 

Er der nogen blandt brugerne, 
der har forbindelse til frednings-

myndighederne eller de højere magter? 
Københavns Kommune er i princippet posi-
tive for at give en tilladelse på deres areal, 
men de føler sig ikke i stand til at bistå med 
projektering/beskrivelse af en tilbygning og 
dens beliggenhed, så det må vi selv i gang 
med i det nye år.

Stor tak til vores alt-mulig-mand John Erik, 
der trodser regn og slud og hjælper, når det 
står værst til.

Rigtig godt nytår 2016

Driften af hallen går fortsat positivt
Af Henrik Ravnild
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SENIORIDRÆTTEN
Af Henning Poulsen

Sæson 2015 blev en noget blandet affære. 
Vejret var bestemt ikke med os, men alligevel 
blev spillet på bane 1 – 4 gennemført, når der 
var pause i regnvejret. Vi hyggede os, når ba-
nerne kunne bruges.

Samværet efterfølgende er en meget vigtig 
ting, og fra Cafeens side får vi en god behand-
ling til en pris, så alle kan være med.

Antallet af seniormedlemmer er steget lidt, 
så vi er nu oppe på 44. Ind imellem er der 
så mange fremmødte, at vi må tage bane 9 i 
brug, vel vidende, at såfremt banen bliver lejet 
ud, må vi vige.

Igen i år har der været trænere hos os. Der 
bliver undervist og korrigeret, så slagene bliver 
bedre for den enkelte.

I vinterhalvåret er vi i Hal-2 på Bellahøj og 
der er vi mellem 12 og 15 deltagere. Det gik 
bedre med fremmødet. Kommunen forlanger 
et mindste antal for at kunne benytte hallen. 
Hvis ikke vi er mindst 8 personer, vil timen 
blive inddraget. Den time vi har, er for mange 
ikke det bedste tidspunkt - kl. 14 – 15., men 
det ser ud til at vi klarer kravet. 

Tak for året 2015.
Den 3. maj 2016 kl. 10.00 er vore baner for-

håbentligt klar at modtage os, så vi kan spille 
på det røde grus igen. Håber ligeledes, at vi 
også starter petanque.

På Gensyn

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

IT-Kommunikationsudvalget
Af Bruno Hasselberg

Vi har i år udsendt 11 nyhedsbreve, som vi håber på er blevet positivt modtaget.
Marianne Ritschel som er næsten ny i udvalget har været en stor hjælp med nyhedsbre-

vene.
Susanne Manniche som er helt ny i udvalget, skal fremover hjælpe med at redigere 

ATK's hjemmeside, så den bliver mere up to date.
De øvrige i udvalget er undertegnede, Nikolas Vedel, Henning Poulsen og Lars Husby.
Med tak til alle for fint samarbejde i 2015 de bedste ønsker om et godt nytår 2016.

Deadline for nr. 2 / 2016  
er den 13. marts  

med udgivelse i uge 15
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2015 byd som altid på masser af velspillet ten-
nis i de respektive DAI-turneringer.

Lige fra Holdturnering til Individuel, fra in-
dendørs til udendørs, fra Pinse til Landsdæk-
kende, blev der gået til stålet.

Desværre blev den landsdækkende turne-
ring på KTK’s anlæg i starten af september, en 
yderst kortvarig affære.

Regn med regn på..., og derefter mere regn, be-
virkede at turneringen til sidst helt måtte aflyses.

Vi håber at vejrguderne tilgodeser Kløver-
markens Tennisanlæg i år, da det med de fro-
dige omgivelser og Bullers Møre Bøffer, er et 
ideelt sted til afvikling af en DAI-turnering.  

Turen gik til Lignano
I juni måned afholdt det Internationale Arbejder 
Idrætsforbund CSIT, den såkaldte arbejder-
olympiade World Sports Games.

Stævnet blev afviklet i den nord-italien-
ske badeby Lignano, som ligger ca. 100 km øst 
for Venedig.

19 toptrænede - og motiverede tennisspillere 
- heriblandt mange fra ATK - repræsenterede 
de rød/hvide faner.

En uge med al for meget varme og for lidt 
væske, for meget Vino Rosso og for lidt søvn, 
kulminerede på finale-dagen.

I holdturneringen havde Danmarks 1. hold 
spillet sig i finalen mod ærkerivalerne fra Østrig.

Desværre missede vi guldet ved at tabe 10-7 i 
Matchtiebreak i den afgørende herredouble.

Katrine, Thomas, Simon og Christian kunne 
dog stolte og trætte, ta’ en fortjent sølvmedalje 
om halsen.

I veteranturneringen blev det til sølv til An-
nemarie og bronze til Nicole (+40-rækken), sølv 
til Henrik (+45-rækken) samt guld og sølv til 
Flemming og Wester (+60-rækken).

Mexico i horisonten
I forbindelse med stævnet i Lignano, beslut-
tede CSIT’s tekniske komite, at tennisstævnet i 
2016 skal afvikles i Mexico.

Valget er efterfølgende faldet på byen Puebla, 
som ligger ca. 100 km. sydøst for Mexico City.

Stævnet afvikles som en holdturnering, hvor 
et hold består af 3 herrer samt en dame.

I skrivende stund er det dog usikkert, hvad 
DAI-forbundet vil byde ind med, af hold, samt 
antal spillere.

Det kan nemlig være en bekostelig affære, at 
sende en større rød/hvid-delegation over Atlan-
ten til det mellem-amerikanske land.

Vi kan dog godt afsløre, at Udvalget med 
spænding afventer årets DAI-tur - som foruden 

ET ÅR MED MASSER AF KAMPE
Af Nikolas Vedel Petersen
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masser af tennis, sikkert også garneres med 
Tacos, Sombreros, Piñatas og måske endda et 
enkelt Tequila-shot eller to!

Stævnet vil sandsynligvis blive afviklet i no-
vember måned.

2016 er allerede i gang
Holdturneringen i Ryparken er så småt servet i 
gang, og i de næste par måneder vil der blive 
udkæmpet drabelige dyster, på banen med de 
tusinde streger. 

Herefter fortsætter DAI-karavanen udendørs 
med de tre traditionsrige ”DAI-
Slams”.

Pinseturneringen (medio Maj), 
Holdturneringen (midt sommer) 
samt den Landsdækkende tur-
nering (primo september).

DAI-året slutter hvor det star-
ter, nemlig med den Individuelle 
indendørsturnering - atter i 
Ryparken.

Så fat ketcheren, hank op i 
makkeren, spred ordet og få 
meldt Jer til turneringerne, så 
snart tilmeldings-formularerne 
er online.

Mød os på Facebook
DAI Tennis er gået viralt... eller vi prøver i hvert 
fald på det!

Til formålet har forbundet oprettet en Face-
book side, som primært henvender sig til 
DAI-interesserede tennisspillere og turnerings-
deltagere.

Her vil udvalget bl.a. poste relevante nyhe-
der, aktuelle resultater, billeder, stemningsrap-
porter, videorapportager, links til tilmeldings-
formularer samt meget mere. 

Søg på Facebook under ”DAI Tennis” 

ET ÅR MED MASSER AF KAMPE
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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 2016.

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

Hvordan betaler man 
til ATK og ATK-hallen?

Der er stor forskel på, om du betaler til ATK el-
ler til ATK-hallen. Pengene ender 2 forskellige 
steder!

1.  I begge tilfælde kan man betale online ved 
at gå ind på ATKs hjemmeside: www.atk-
tennis.dk  
Klik på banebooking i øverste venstre 
hjørne. Vælg ATK eller ATK-hallen. Log ind 
med medlemsnummer og pinkode.  Derefter 
fremgår det af skærmbilledet, hvordan der 
betales. 

2.  Man kan betale det udsendte FI-kort.

3.  Man kan overføre penge til  
ATK: 5331 0415586 (Husk at meddele navn 
og medlemsnummer). 
ATK-hallen: 5331 0240816  (Husk at med-
dele navn og medlemsnummer).

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

Vær opmærksom på at en betalingsservice 
til ATK ikke gælder til ATK-hallen, eller om-
vendt.

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. Opkrævning 
vil blive udsendt til betaling 1. marts 2016. Kort 
efter betalingsfristens udløb begynder 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 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.
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Ønsker alle et godt nytår

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

Cafeen

Cafeen


