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BESTYRELSE

Formand:  
Peter Biltoft 
petbi@orsted.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 
Anders Dorph 
andersdorph@hotmail.com 
51 96 36 38

Bredderepræsentant
Lene Petri
lpe@atp.dk
51 34 85 20

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

UDVALGSFORMÆND

Turneringsudvalg 
Anders Dorph 
andersdorph@hotmail.com 
51 96 36 38

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

Baneudvalget 
Peter Biltoft 
petbi@orsted.dk 
99 55 79 23

Eliteudvalg 
(medl. af betyrelsen) 
Katrine Sundgaard Christensen 
katrine_c@hotmail.com 
23 46 24 69

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen) 
Liv Deleuran-Skjold 
livds89@hotmail.com 
60 60 80 56

Per Bach, ansvarshavende, Lars Husby, Bruno Hasselberg

Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.

Bladredaktion

It-kommunikationsudvalg 
Per Bach 
perbach23@gmail.com 
28 10 95 04

Holdudvalg (4.-8.+veteran)
Breddeudvalg 
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

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

Ældreidræt 
Pia Sibbern 
60101856

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54

2400 København NV
telefon 38 34 64 38

ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 
(om vinteren mandage kl. 18-19)

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
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INDKALDELSE TIL ATKs 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.30 
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent  
2. Protokol og beretninger 
3. Regnskab 
4. Budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg   
 a. Næstformand Per Bach (valg for 2 år)

b. Kasserer Lars Knudsen (valg for 2 år)
c.  Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen (valg for 1 år)
d.  Revisor Thue Jensen (valg for 2 år)
e.  Revisorsuppleant Bruno Hasselberg (valg for 2 år)
f.  Eliterepræsentant Katrine Sundgaard-Christensen (valg for 1 år)
g.  Juniorrepræsentant Liv Deleuran-Skjold (valg for 1 år)
h.  Bredderepræsentant Lene Petri (valg for 1 år)

7. Udvikling af vores anlæg, inkl. Redplus
8. Diskussion af medlemsundersøgelsen
9. Eventuelt
  

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest  
22. februar 2021 kl. 18.00 på adressen

Genforeningspladsen 54, 2400 København NV  
eller atk@atk-tennis.dk

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være  
ATKs kontor i hænde senest den 22. februar 2021 kl. 18.00 på adressen 

Genforeningspladsen 54, 2400 København NV  
eller 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 og procedure for ændring for  
sæson 2021 findes længere omme i bladet.
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For de fleste var 2020 et underligt år – det 
samme gælder for ATK. 

På en og samme tid et år med begrænsnin-
ger på at spille tennis – og så flere medlemmer 
end nogen sinde før. Et år med sen opstart og 
lukning af hallen – og så en sommerperiode, 
som vi kender den. Men, 2020 er også et år, 
hvor vi har fået spillet en masse fed tennis og 
nydt livet på Genforeningspladsen.

På bagkant af udendørssæsonen gen-
nemførte vi – sammen med andre tennisklub-
ber – en medlemsundersøgelse. Ca 15% af 
medlemmerne brugte tid på at svare – det er 
en del over landsgennemsnittet på ca 10% 
og viser interesse for klubben. Vi præsenterer 
nogle hovedpunkter fra undersøgelsen anden 
steds i bladet, men hovedkonklusionen er, at 
medlemmerne generelt er glade for ATK. Når 
det er sagt, så ligger vi lige en ”snas under” 
landsgennemsnittet. Medlemsundersøgelsen 
giver en rigtig god indikation på hvad der fun-
gerer godt – og hvad der kan fungere bedre. 
Vi skal nu sammen diskutere undersøgelsens 
resultater og få udkrystalliseret hvilke dele det 
er vigtigst vi arbejder videre med. Vi vil bruge 
Generalforsamlingen, som første anledning til 
en snak om dette.

De forskellige udvalgsberetninger vidner 
om, at der har været masser af aktivitet i klub-

Se m
ere på hjem

m
esiden

BESTYRELSENS 
BERETNING FOR 2020

ben - og der er opnået gode resultater, som 
f.eks. DM bronze for vores junior hold. Der har 
været mere tennis end normalt – og også på 
tidspunkter midt på dagen, hvor der historisk 
har været stille. Det skyldes dels at turnerings-
programmet blev presset sammen pga af Co-
rona, dels at vi fik mange nye medlemmer og 
dels at ”Corona” gav nye arbejdsmåder, hvor 
man f.eks. har fleksibilitet til at spille en time i 
frokostpausen. Øget aktivitet er positivt, men 
det er en balance, idet der også skal være en 
rimelig adgang til at spille. Den balance vi hele 
tiden skal prøve at ramme, indebærer at vi 
afvejer almindelig mulighed for at booke ba-
ner overfor junior/senior/motionist træning og 
turneringer. I den diskussion indgår naturligvis 
også hvor mange medlemmer der ”skal være” 
i ATK. Pt afventer vi lige hvordan verden ser ud 
på den anden side af Corona.

Den øgede aktivitet, har også stillet større 
krav til klubbens frivillige, som virkelig har 
ydet en fantastisk indsats i 2020. Det gælder 
lige fra holdkaptajner, som har måtte tilpasse 
kamptider osv, til sekretariatet, som igen i 
2020 har ydet en ”jætteindsats” for at styre 
klubben som helhed. Tusind tak for indsatsen !

Der er plads til flere frivillige i klubben – og 
medlemsundersøgelsen har også givet input 
til hvad vi på frivillig basis kan gøre bedre, 

GGeenneerreell ttiillffrreeddsshheedd mmeedd  AATTKK  
Besvarelserne primært fra meget active spillere (2-3 gange pr uge)

ATK er på niveau med gennemsnit Over 95% forventes at blive i klubben
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som f.eks. en ”opstartsdag”, hvor vi sammen 
gør klubben klar. Hvis du gerne vil stille dig til 
rådighed for en større eller mindre opgave, så 
send gerne en mail til en fra bestyrelsen eller til 
kontoret. Vores samarbejde med kommunens 
folk på Genforeningspladsen har også i 2020 
fungeret super godt. Samarbejdet er vigtigt, 
for udover at vi begge fungerer på pladsen, så 
skal der løses en række praktiske opgaver, som 
ligger på grænsen mellem ATK og alt det andet 
på ”genneren”. Det er f.eks. en ny vandpumpe 
til banerne eller at finde ud af hvor vandet i mel-
lemgangen på bane 5-8 kommer fra.  

Et område, hvor vi desværre ikke havde 
meget aktivitet i 2020 var på festsiden. Det 
lagde Corona en effektiv dæmper på. Det er 
vigtigt at vi i klub som ATK også samles til 
fest, hyggemiddage osv. For at råde lidt bod 
på det, havde vi ”gratis grill” ifm med nogle 
førsteholdskampe. Det var et super tiltag og 
skønt at se mange ATK’ere møde op og følge 
kampen mellem verdens bedste junior (Holger 
Rune fra HIK) og vores egen første single, 
Matt. HIK og Holger vandt kampen, men ATK 
vandt en fed dag på Genforeningspladsen og 
en ny måde at samles omkring tennis. Det 
fortsætter vi med i 2021.

Det gode vejr og godt arbejde af vores ”ba-
nemand” gjorde, at vi kunne holde banerne 
åbne langt ind i efteråret – og helt op til jul. Det 
var dejligt, for ”presset” på banerne i hallen 
er steget voldsomt. I visse uger er alle baner 
booket fra 07-23 hver dag og vi har en belæg-
ningsprocent på over 90%. At hallen benyt-
tes er godt, men belægningsprocenten viser 
desværre også, at mange går forgæves, når de 
vil booke en bane. Vi har arbejdet videre med 
mulighederne for en udbygning/ny hal. Der er 
muligheder, men de ligger ikke lige til - og efter 
5 års arbejde er udsigten desværre fortsat lang. 
Mangel på tennisbaner er et generelt problem i 
København og kommunen vurderede da også, 
om man skulle omlægge baner til helårs grus-
baner (Redplus) og sætte lys op. Disse planer 
blev desværre sorteret bort i budgetforhandlin-
gerne i 2020. Det skal imidlertid ikke afholde os 
fra arbejde med helårsbaner. Erfaringerne fra 
efteråret tilsiger, at der er efterspørgsel efter at 
spille tennis så snart vejret tillader det. ATK kan 
derfor selv deltage/investere i Redplus-baner, 
men det er dyrt. ATK har imidlertid opbygget 
en reserve på omkring 500.000 kr, som skal 

dække den forpligtelse ATK har overfor ATK-
hallen. Denne bortfalder imidlertid i reelt i 2021, 
hvor hallen er betalt ud og hallen tilbagefalder 
til kommunen i 2022. Hermed frigives reserven 
og kan fx bruges til at omdanne bane 9 til Red-
Plus. Dette emne tages også op til debat på 
Generalforsamlingen.   

I 2020 måtte vi desværre sige ”farvel” til Pa-
del i ATK. Det skyldes, at kommunen ikke læn-
gere vil stille banetider til rådighed for ATK. Vi 
fortsætter dialogen med kommunen med det 
ønske, at vi igen kan få adgang til Padeltimer 
– eller eventuelt etablere padelbaner selv - til 
glæde for vores juniorer og andre medlemmer. 

På trænersiden har vi desværre måtte sige 
farvel til Bartek, da han og familien er rejst hjem 
til Polen. Det er et tab for klubben, for udover at 
Bartek er en god træner, så delte han klubbens 
tilgang til træning og tennis. Pt har vi aftalt med 
Bartek, at han kommer en ugens tid hver må-
ned og gennemfører forskellig klubtræning og vi 
er fortsat også godt bestykket med egne gode 
trænere. At have god træning er vigtig for alle 
spillere – og det er vigtigt for klubben, da fæl-
les træningsoplevelser er med til skabe liv og 
sammenhold. Igen i 2021 vil vi give tilbud om 
en træningslejr i påsken (hvis vejret ser ud til at 
tillade det) – eller i lidt senere i april. Vi arbejder 
med at lægge træningslejren på genforenings-
pladsen, da det nok ikke er sandsynligt, at den 
kan holdes i udlandet. 

Bestyrelsens beretning er vores rapportering 
om livet i ATK i det forgangne år. I 2020 måtte 
vi desværre sige farvel til vores mangeårige 
formand Henning Poulsen, som døde i som-
meren. Som beskrevet i vores mindeord, så 
har Henning om nogen været med afgørende 
for udviklingen og formningen af ATK. Han vil 
blive savnet – ÆRET VÆRE HANS MINDE.    

Afslutningsvis skal nævnes, at vi på gene-
ralforsamlingen igen i år vil uddele prisen, som 
årets ATK’er, dvs en (eller flere) ATK’ere som 
på særlig vis yder en stor indsats for klubben. 
Økonomisk kommer vi ud af 2020 med et min-
dre underskud, men økonomien er overordnet 
i god balance. Med egen drift af banerne, 
fortsat højt aktivitetsniveau, en ”hal-reserve” 
som frigives og vores ambition om bedre 
indendørs- eller udendørsfaciliteter, så har 
økonomien et fornuftigt niveau.  Bestyrelsen 
lægger op til uændret kontingent.  Vi glæder 
os til tennis i ATK i 2021.
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TENNISSKO:
Asics solution H&D      1300 kr.   780 kr.

Asics game H&D      700 kr.   450 kr.
Asics Game junior      600 kr.   400 kr.

Wildon Rush comp H      1100 kr.   600 kr.
Babolat jet match H      1400 kr.   800 kr.
Adidas court Jam H      800 kr.   525 kr.

TENNIS KETCHERE:
Babolat rival      1200 kr.   600 kr.

Babolat boost      1400 kr.   700 kr.
Babolat drive 115      2200 kr.   850 kr.

Wilson pro staff precision 103      900 kr.   600 kr.
Wilson blade feel pro      1200 kr.   700 kr.

Babolat str. 19/25 børneketscher      300 kr.   200 kr.

OPSTEGNINGER FRA DAG TIL DAG
Priser kr. 100 – 115 – 135,-

LØBESKO:
Gel excite      700 kr.   450 kr.
Gel 1000      1000 kr.   650 kr.
Gel 2000      1200 kr.   850 kr.

OLSEN SPORT
Godthåbsvej 86 – 2000 Frederiksberg – Tlf. 60 75 11 48

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 12:30-17:30 - Lørdag 10.00 - 14.00

ALTID 30-70% RABAT PÅ VEJLEDENE PRISER
SPECIALE: HÅNDBOLD – TENNIS – BADMINTON – SQUASH – LØBESKO – POLO-SHORTS-NEDERDELE TIL BADMINTON OG TENNIS

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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ELITEBERETNING
Af Katrine Sundgaard Christensen

I stil med alle andre områder i ATK, så 
har elite området også været meget 
påvirket af Corona. Holdturneringen har 
budt på aflyste kampe, et sammenpres-
set kampprogram og skrappe restriktio-
ner for afviklingen af kampe.

2019/2020 Indendørs holdturnerin-
gens sidste runder blev aflyst og stil-
lingerne inden de sidste kampe endte 
med at være de endelige, som op og 
nedrykninger blev afgjort af. Det betød 
at 1. Herre måtte rykke en tur ned til 
1.division, hvorimod både 2. og 3. Hold 
klarede skærerne og bliver i deres re-
spektive rækker.

Udendørsturneringen 2020 bød også 
på udfordringer, da det ellers planlagte 

program efter første runde blev revideret 
og sammenpresset efter sommerferien.  
De fleste kampe gennemført efter det 
alternative program. Dog undgik vi ikke 
nogle nedrykninger og 1. Herre rykkede 
også ned udendørs, mens de andre hold 
klarede skærende.

Indendørsturneringen 2020/2021 er 
begyndt og alle kampe planlagt før jul nå-
ede at blive afviklet, dog med yderligere 
restriktioner fra udendørs. Indtil videre 
står resten af turneringen i det uvisse.

Corona har også haft stor betydning 
for vores træningen, hvor meget af den 
fleksibilitet, som vi ellers nyder godt af 
måtte inddrages for at kunne efterleve de 
nye retningslinjer fra DTF og DIF.

Deadline for nr. 2 / 2021 er den  
30. marts med udgivelse i uge 17
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Cafeen

Cafeen

Sportscafeen vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke alle i ATK for et 
2020 som blev meget specielt grun-
det corona.

Vi kunne først starte op i maj og på 
det tidspunkt var der stadig restrik-
tion som betød at vi primært skulle 
være udenfor og passe på at folk 
ikke kom for tæt på hinanden. Dette 
lykkes rigtigt godt og vi vil sige tak til 
alle som passede på sig selv og os 
andre.

Vi ønskede at vi kunne åbne mere 
op, men det var stadig en svær tid 
med restriktioner, men benyttede 
dog den mulighed der ligger i at pro-
ducerer mad udenfor, vi grillede en 
hel del. Specielt vil vi huske de dage 
hvor klubben stillede op med grill til 
alle som have lyst og tid til se nogle 
rigtige gode kampe på vores dejlige 
anlæg og nyde en kold øl og ristede 

pølser. Mange kom og hyggede sig 
sammen med ATK medlemmer og 
folk fra vores modstanderes hold 
deltog også og mente det var en rig-
tig god ide.

Et meget sammen presset pro-
gram for holdspillerne betød at der 
ofte var meget optaget på banerne 
og derfor ikke så mange muligheder 
for at spille, dette har også betydning 
for handlen i cafeen.

Vi håber at alle er kommet godt 
gennem året og glæder os til  at ver-
den igen bliver normal og ATK og ca-
feen samme kan skabe nogle gode 
rammer for vores klub.

Vi håber på at kunne starte sæ-
sonen op i forbindelse med påsken, 
dette kan i skrivende stund se lidt 
svært ud men vi håber.

Det er mulighed for at følge dette på 
ATKs og Sportcafeens hjemmeside.  

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
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Turneringsfronten blev som så meget andet 
ramt lidt af corona i 2020, hvilket betød en no-
get forsinket sæsonstart. Trods coronaen fik vi 
dog afviklet stort set alle turneringer, således:
• Klubturnering
• ATK-liga runde 1
• Double turnering
• ATK-liga runde 2
• Udendørs klubturnering 

Indendørs blev vi dog ramt, idet Juleturnering d. 
12. december lige akkurat ikke nåede at blive af-
holdt, inden coronaen betød lukning af hallen.

Klubbens store turneringer er ATK-ligaen 
og udendørs klubturnering. De bliver afviklet 
over en længere periode, og med rigtigt mange 
kampe. Således må det siges, at corona betød 
en hidtil uset tennis- og turneringslyst i 2020. 
Konkret betød det imponerende tal for disse 
turneringer:
• ATK-liga runde 1: 78 mænd og 4 kvinder for-

delt på 4-puljer spillede 85 kampe. 
• ATK-liga runde 2: 81 mænd og 4 kvinder for-

delt på 4-puljer spillede 38 kampe.
• Udendørs klubturnering: over 100  spillere 

fordelt på 17 rækker spillede 157 kampe.

De mindre turneringer er double-og juleturnering.  
De bliver afviklet på én enkelt dag, og for at kunne 
nå det hele bliver kampene spillet på tid. Men 
som nævnt måtte juleturneringen så aflyses i år 
pga corona. Doubleturneringen var dog lige ved 
ikke at kunne kaldes en lille turnering pga et også 
meget imponerende antal tilmeldte.
• Double turnering: 34 par fordelt på 6 rækker 

spillede 62 mini-kampe.

Udover at planlægge og afvikle turneringer prø-
ver turneringsudvalget selvfølgelig at hitte på 
nye, bedre turneringsformater. Eller andet der 
kan gøre turneringsoplevelserne sjovere. I år 
påbegyndte vi klubturneringen allerede før som-
merferie, og det oplevede vi som en succes, da 
turneringen er blevet ret stor, og det derfor kan 
knibe med tid efter sommerferien. Hvis du har 
gode forslag til forbedringer, er du velkommen 
til at skrive til os på km@atk-tennis.dk.

TURNERINGSUDVALGET

Herresingle A: Frederik Emmertsen

Damesingle A: Katerina Norup

Herredouble A: Peter Elsborg /  
Steen Elsborg

Damedouble A: Katerina Norup Hansen/
Helena Norup Hansen

Mixdouble A: Katerina Norup /  
Simon Rex Jørgensen

Herresingle B: Sebastian Bach

Damesingle B: Birthe Henriksen

Herredouble B: Dennis Hansen /  
Mads Clausen

Damedouble B: Sharon Marie Rasmussen / 
Maria Dalum

Mixdouble B: Charles Lundqvist /  Kirsten 
Wæver

Herresingle C: Mads Vinter

Damesingle C: Nina Wandall-Holm

Herredouble C: Jordi Faxedas Rubio / 
 Michael Stanley Pedersen

Damedouble C: Gitte Salomon /  
Mai Brit Fuglsang Poulsen

Mixdouble C: Sharon Marie Rasmussen / 
Jan Thomsen

Veteran Single: Peter Biltoft-Jensen

Veteran Double: Anders Dorph /  
Peter Biltoft-Jensen

Klubmesterskaber 2020 blev afviklet fra midt 
juni til 12. september 2020. Klubmestre blev:
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KLUBMESTRE 2020
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2020
Som i alle andre grene af samfundet, har ak-
tiviteterne i bredden i   ATK været påvirket af 
diverse Corona restriktioner i 2020.

I ATK består ”Bredden” af udvalgene ”Mo-
tion”, ”4.-8.-hold/Veteran” i Tennis Øst-regi og 
”Turneringsudvalg”.  

Indlæg fra Turneringsudvalget findes andet-
steds i bladet, derfor fokuseres der på Motion 
og 4.-8.-hold/Veteran i det her indlæg.

På grund af, først lukkede baner og efterføl-
gende forsamlingsloft, havde Motion en hård 
start. 

Heldigvis gjorde trænere og Motionsudvalg 
en kæmpe indsats, så både motionisttræning 
og Hyg-Ind blev gennemført så ofte som mu-
ligt, og med så mange deltagere som muligt.

4.-8.-hold/Veteran-udvalget måtte droppe 
Indspilsturneringen, da banerne åbnede for 
sent til, at det kunne lade sig gøre at afvikle 
turneringen i forhold til, hvornår holdkampene 
startede. 

Derfor valgte vi at gå med de samme hold 
som i 2019, samtidig med at nye spillere, der 
gerne ville på hold, kunne kontakte udvalget 
for at få hjælp til at finde en passende mod-
stander til en udfordringskamp, der kunne 
hjælpe med til, at afgøre hvilket hold udfordre-
ren vil passe ind på. Så vidt vides fungerede 
det, efter omstændighederne, ganske ok.

Vi håber dog virkelig, at der kan spilles 
indspil i 2021. Både så vi sikrer, at vi har de 
rigtige spillere på de rigtige hold, men også at 
vi de rigtige hold tilmeldt.

Her kommer indlæg fra udvalgte hold.

ATK’s 5. hold startede sæsonen ud med et 2-3 
nederlag til Sundby, som stillede stærkt op 

på damefronten med tidligere ATK-medlem 
Nathali Thorius. Sebastian Bach har gennem 
hele sæsonen været i opadgående spilleform, 
og denne kamp var blot starten på hans op-
adgående kurve. Sebastian vandt sin single 
og herredouble sammen med Bach senior, 
der trods sukkermangel og mørkets skygger 
fightede sig til sejr på bane 6 på Genfor-
eningspladsen. Sæsonen videre stod på en 
4-1 sejr over KB, hvor Carl Risgaard spillede 
og vandt sin første kamp for ATK sammen 
med Hanne Busk. En uges tid senere gik tu-
ren til Hedehusene, hvor undertegnet vandt 
sin single 7-6, 7-6 efter næsten 2,5 times 
spil. Nils og Hanne red også tie-break-bølgen 
og trak sejren i hus i matchtiebreak. 4-1 til 
ATK! Denne sejr blev efterfulgt af endnu en 
flot og velspillet 4-1 sejr over Kløvermarken, 
hvor aftenens sidste nervepirrende kamp, 
en MD bestående af Nils Daugård og Birthe, 
endte i ATK’s favør. Efter sommerpausen 
besøgte vi Vanløses hyggelige anlæg, hvor 
Bach Junior og Per Jørgensen viste storspil 
og trak deres singler hjem på flot vis. Et navn, 
der også skal nævnes er Emil Kousgaard, 
der hele to gange i sæsonen er blevet tilkaldt 
med kort varsel og som har udvist sublim 
fighterånd. Desværre var det ikke nok til en 
sejr i Vanløse, hvor Hanne og Emil måtte se 
sig slået. 3-2 ATK! Årets længste tur gik til 
Nakskov. Søde mennesker, flot køretur, 30 
grader og store sandwiches. Det blev til et 
nederlag på 2-3. To dage senere fik vi besøg 
af et amputeret hold fra NTK Amager. 4-1 til 
ATK. Det blev afslutningen på en flot sæson i 
serie 2. Selvom oprykningsspil ikke blev mu-
ligt (ATK4 ligger i serie 1), så fristede det at 
udfordre ATK4. Det blev til et storslået opgør 
på en smuk efterårsdag på Genneren’, hvor 

B R E D D E N
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5. holdet snuppede sejren over 4. holdet, og 
mere siger vi ikke til det … :-)

Stor highfive til Hanne, Birthe, Carl, Martin, 
Charles, Per, Nils, Emil Back Senior og Bach 
Junior! 

/ Cecilie 

ATK 3 - Serie 4

Resultatmæssigt blev det en blandet sæson i 
pandemiens skygge med en lille pil opad. 17 
point i syv kampe (fire sejre og tre nederlag) 
betød en samlet fjerdeplads efter mange 
spændende og tætte opgør, og det må siges 
at være godkendt. Evnerne manglede mu-
ligvis i visse tilfælde, men gejsten var altid i 
top, og så kan man ikke forlange mere. Derfor 
stor ros til alle på holdet og diverse reserver. 
Også tak til klubben og Lars for fin forplejning 
undervejs.   

/ Mads Clausen

Nyt 40+ hold viser tænder i 1. division
Sidste år, fik ATK dispensation til at starte i 2. 
division, med et nytilmeldt 40+ hold. Det blev 
til en stensikker oprykning i første sæson, 
så spændende skulle det blive om holdet 
kunne klare sig i landets stærkeste række. 
Med tre meget stærke modstandere i indle-
dende pulje, hvor to af holdene (Gentofte og 
Øresund) var i slutspillet sidste sæson, var 
scenen sat.

Trods nogle flotte sejre undervejs, bl.a. af 
Tina Rogers og Karina Sall i doublen mod 
Hvidovre, hvor et par tidligere danmarksme-
stre måtte bide i græsset, blev kun til lige ved 
og næsten. De tre indledende puljekampe blev 
alle tabt med 5-3 og dermed måtte holdet en 
tur i nedrykningsspil, hvor HRT og Greve ven-
tede. Her var der dog ingen tvivl om hvor hol-
det hører til. Med en flot 5-3 sejr over HRT og 
en knusende 8-0 sejr over Greve, var endnu en 
sæson i 1. division i hus.

Holdkaptajn Simon Rex udtaler til ATK’s ud-
sendte rapporter: ”Vi har lært meget af denne 
sæson. Vi har mange gode spillere, men som 

hold skal vi blive bedre til at være fokuserede 
over en hel sæson. I denne forbindelse vil jeg 
godt fremhæve Tina Rogers, Karina Sall og Mik-
kel Stilling, som sæsonen igennem på forbilled-
lig vis er gået foran ved at stille op til samtlige 
kampe. En af holdet profiler, Anders Dorph, på-
pegede i foråret at vi skal blive bedre til at støtte 
op om hinanden ved coaching, når vi har mulig-
hed for det. Det er et helt konkret fokuspunkt, vi 
vil tage med til den kommende sæson”. 

Holdet ser frem til udendørssæsonen, hvor 
resultatmålet er at komme mellem de to bed-
ste hold i den indledende pulje. 

/ Simon Rex 

7. holdet, serie 5

En stor tak til alle de faste spillere og reser-
verne på holdet -og også for at blive og heppe 
på de andre, når man selv har spillet færdig. 
Samtidig har der været rigtig god stemning på 
holdet.

Vi har spillet kampene nede i serie 5 men 
det betyder ikke at modstanden har været 
nem. Der er ofte tidligere kbh serie spillere på 
nogle af holdene. Det har gjort at kampene har 
været meget jævnbyrdige og de fleste kampe 
er vundet eller tabt 3 - 2. Ud af de 6 hold der 
var i rækken vandt vi samlet 3 holdkampe, hvil-
ket gjorde at vi fik en fornem 3’ plads og havde 
vi blot vundet en enkelt kamp mere (en single 
el. double) var vi sluttet på førstepladsen !

Desværre var der kun tilmeldt 6 hold i ræk-
ken mod normalt 8 hold men det er klubberne 
selv der bestemmer, hvor mange hold de de 
melder til. Jeg håber at der bliver max hold i 
rækken så vi kan få et par holdkampe mere. 
Det vil give et bedre billede af den reelle styrke 
holdene imellem.                     

Vi ser frem til den kommende sæson -og 
mon ikke vi bare kan vinde en enkelt kamp 
mere og snuppe førstepladsen :) 

/ Finn Aarup Jensen

På vegne af Breddeudvalget 
 / Lene Baltzer Petri



Som alle andre, så har vi i juniorafdelingen 
også været ramt af corona, hvor trænin-
gen i store perioder har været lukket ned, 
og hvor vi har taget de gældende for-
holdsregler i de perioder, hvor klubtræning 
har været en mulighed. Det har selvfølge-
lig skabt et noget anderledes år, men vi vil 

se på de positive sider ved at verden har 
ændret sig.

Et meget positivt output af pandemien 
har været, at mange af vores hold- og 
turneringsspillere har været gode til selv 
at arrangere træning og spil med klubkam-
meraterne. Udendørsbanerne har holdt så 
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Af Liv Deleuran-Skjold

I 2020
JUNIORAFDELINGEN  

I 2020 
- et år med selvtræning og eget initiativ



længe åben som muligt, og her har du kunne 
finde mange af vores juniorspillere - selv i 
udfordrende vejr. Det har selvfølgelig også 
været et punkt, som vi tidligere har arbejdet 
på at styrke, men det er glædeligt at se, at 
de også gør det på eget initiativ. Vi har også 
fået åbnet op for at de bedste spillere har 
mulighed for at booke indendørs baner selv. 
Det har været et stort ønske fra spillernes 
side og de har brugt ydretimerne i hallen 
rigtig fint.

I sommeren 2020 vandt vores U14 fusions-
hold bronze i Danmarksmesterskaberne for 
hold. Det er et rigtig flot resultat, som spil-
lerne kan være stolte af.

I sommeren havde vi også en succesrig 
camp i uge 27 med rigtig mange tilmeldte. Vi 
kan igen være stolte af, at afholde en som-
mercamp, hvor der er plads til alle - uanset 
alder og niveau. Mange forældre spørg tit ind 
til om det er muligt for deres barn at deltage, 
da de f.eks. ikke er så tenniserfarne, og om 
det så vil være en god oplevelse for dem. Det 

lover vi, da vi er vant til at håndtere dette i 
den daglige træning, og fordi vi har et træner-
team, som er skruet rigtig godt sammen.

Frederik Gülstorff er vendt tilbage til vores 
trænerteam, og det er vi meget glade for, da 
Frederik både tilfører træningen mange nye 
og brugbare øvelser, samt er god til at hjælpe 
den enkelte spiller med individuelle justeringer, 
som er gavnlige for spillet. Bartek er også sta-
dig tilknyttet juniortræningen og har hen over 
året hjulpet til en uge om måneden. Det har 
også været med til at løfte træningen, da der 
løbende kommer nye input. Til sidst er træner-
teamet også blevet forstærket af Fatten som 
kommer fra KB og som kan tilføre træningen 
nye indtryk.

Som mange andre danske klubber ople-
vede vi også en ekstra tilstrømning af spil-
lerne, da der blev lukket op for tennis igen 
efter den første nedlukning. Her kan også 
nævnes at vi har taget holdspillere ind i fol-
den ude fra, b.la. fra gode klubber som KB 
og Greve.
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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
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fingre for, at vi kommer i gang igen fra uge 6. 
det er et lønligt håb og budskab.

Hallen er desværre også populær på en 
anden front. Ubudne gæster har brugt hallens 
opholdsrum til fester blandt andet nytårs aften. 
Det er helt utilstedeligt, og det er anmeldt til po-
litiet, men hvis nogen ved, hvem der har tilladt 
sig den frækhed at bruge lokalet til en nytårs-
fest, må I meget gerne kontakte mig - anonymt! 
Det er ikke lang tid siden, at vi fik skiftet låse 
og nøgler i hallen, og det er sgu halvdyrt. Det 
ønsker vi ikke igen.

Ellers har vi kun fået ros for den nye belæg-
ning i hallen. De "lidt tungere" spillere har haft 
lidt tilpasnings vanskeligheder, men de er da 
alle kommet på benene igen og må opfordres 
til at løbetræne lidt mere inden vi gen åbner 
dørene.

Endnu engang GODT NYTÅR 2021 - og nu 
snart vaccineret.

Normalt er der jo god gang i hallen fra tidlig 
morgen til langt ud på aftenen, og vi oplevede 
rent faktisk en rekordbenyttelse af hallen i no-
vember måned 2020. Der var næsten spillere 
på banerne fra kl. 06.00 til kl. 23.00 i hele no-
vember måned.

Derfor arbejder vi også fortsat ihærdigt på 
at få kommunal tilladelse til at opføre en ny hal 
på nordsiden af den nuværende hal, ind på 
svømmestadionarealet, som jo alligevel ikke 
benyttes. Jeg kan forsikre jer, at det ikke er 
bestyrelsen, der sover i denne sag, men som alt 
kommunalt, tager det tid.

Coronaen gør det jo ikkenemmere, hverken 
som spiller i hallen eller i forhandlingerne med 
kommunen. Vi må alle vise samfundssind og 
afstå fra at dyrke motion i hallen, men heldig-
vis var der da delvist åbent i en periode på de 
udendørs baner. I skrivende stund er nedluk-
ningen udskudt til 7. februar 2021. Jeg krydser 

Godt nytår til alle brugerne af vores  dejlige hal

Af Henrik Ravnild
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ATK AFHOLDER KLUBFEST 
Lørdag den 19 juni kl. 17.30 hvor der vil 
være Grill i det gode vejr og der spilles 

op til dans efter grill, prisen pr. deltager 
være 150 kr. Øl og Vand for egen regning.

Vi håber på at der vil være en Elite kamp 
på hjemmebane med kender ikke kamp-

programmet endnu.  

Reserver datoen allerede nu, det bliver 
"STORT" Det er muligt at der vil være 

begrænset deltagerantal grundet 
 restriktioner, nærmere om dette.   

VELKOMST-ARRANGEMENT   
ATK og Sportscafeen glæder sig til at 

sige velkommen til sæson 2021, dette vil 
officielt blive med flaget på stang lørdag 

den 1 maj kl. 16.00 hvor klubben vil være 
vært ved en forfriskning i mellemgangen, 

Formanden vil hejse sæsonen igang.

Efter dette vil der være "det stor kolde 
bord" i Sportscafeen kl. 17.00, hvor der er 
tilmelding og prisen vil være 100 kr. pr. 
deltager. Øl og Vand for egen regning. 

Men reserver allerede nu dagen til tennis 
og en hyggelig aften. Det er muligt at der 
vil være begrænset deltagerantal grun-

det restriktioner, nærmere om dette.

EVENTUDVALGET



Som bekendt følger DAI et ganske fast årshjul 
med 5 turneringer og de fleste år en rejse til 
CSIT-turnering i udlandet.

Det var også planen i 2020, meeen så kom 
Corona …..

Vi plejer at starte året med indendørs hold-
turnering i Ryparkhallen. Det gjorde vi også i 
2020, men desværre måtte vi opgive at færdig-
spille turneringen på grund af restriktioner.

Og så kørte toget, Pinseturneringen blev 
også aflyst.

Udendørs-holdturneringen blev til gengæld 
afholdt. Den blev spillet i Herlev for første gang, 
med rekordstort antal deltagere. Godt vejr og 
god planlægning afstedkom stor succes, og 
bestemt overvejelser om at gentage succesen 
i Herlev.

Næste aflysning blev CSIT turneringen i 
Finland.

Det lykkedes at få afviklet Landsstævnet i 
ATK. Den skulle egentlig have være afholdt i 
Kløvermarken, men deres baner var optaget af 
Tennis Øst slutspil og vist også nogle udskudte 
divisionskampe. 

Selvom problemet med at skaffe baner var 
værre i 2020 end tidligere på grund af alle mu-

lige udsættelser, så struggler vi mere generelt 
med at september, hvor landsturneringen mere 
eller mindre altid har ligget, er overordentligt 
booket af al mulig anden tennis i DTF-regi. Vi 
håber dog at kunne holde fast, da august er lige 
så booket og oktober er vel usikker vejrmæs-
sigt til udendørstennis.

Vi kom i gang med indendørs individuel I 
Ryparkhallen. Men igen måtte vi stoppe op ca. 
halvvejs på grund af restriktioner. Hvis det viser 
sig muligt, planlægger vi at spille turneringen 
færdig i første halvdel af 2021.

Nu håber vi på masser af vacciner og godt 
vejr i 2021, så vi forhåbentlig kan finde tilbage 
til det gode gamle leje.

Det skal dog lige nævnes, at der har været 
lidt udskiftning i udvalget, og ind er kommet 
Per-Flemming Hansen og Bo Stampe, som 
begge spiller i ATK, men som repræsenterer 
henholdsvis Herlev og Kløvermarken, hvor de 
også spiller. Superdejligt med nye øjne og mas-
ser af entusiasme …

På vegne af DAI Regionhovedstadens 
 Tennisudvalg 
Lene Baltzer Petri

DAI 2020 
I AFLYSNINGERNES TEGN

DAI DATOER 2021:
HVAD HVORNÅR HVOR

Indendørs holdturnering 2. januar – 25. april Ryparkhallen

Idrætsmøde Regionen marts/april ATK

Pinseturnering 2021 22. maj – 24. maj ATK

World Sports Games for hold for 
seniorer og veteraner

1. uge i juni 21 Cesinatico, Italien

Udendørs holdturnering 7. august – 8. august Herlev

Landsstævne 2021 4. – 5. september KTK

Indendørs individuel turnering 18. september – 19. december Ryparkhallen

UDSKUDT
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SEKRETARIATET ERINDRER OM:

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. (Betalingsfrist 1. marts).

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

Fremsendelse af alle ønsker om ændring af 
medlemskab skal ske senest 1. marts 2021.

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 indbetalingskort og sende det nye beløb. 

Medlemmer der bliver fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, vil vi sende dig 
en opkrævning på det resterende kontingent 
omkring 1. april. Hvis du ikke har fået besked 
inden d. 15. april, er du ikke blevet fuldtids-
medlem i år. 

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!

Hvad skal betales til hvem?
ATK: Her betales: Almindeligt ATK kontingent, 
alle indmeldelsesgebyrer, alle træningsgebyrer: 
både sommer og vinter træning.

ATK Hallen: Her betales: Vinterkontingent og 
baneleje.
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 meddele 
navn og medlemsnummer).

Hvis du er tilmeldt en betalingsservice ord-
ning, 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, og omvendt.

Husk at give ATK besked, hvis der er ændrin-
ger i f.eks. e-mail, telefonnummer eller adresse, 
så du ikke risikerer at miste dit medlemskab, 
fordi din opkrævning ikke når frem. 

Husk at betale kontingent til tiden. Opkræv-
ning vil blive udsendt i sidste halvdel af februar 
med betalingsfrist 1. marts 2021. Kort efter 
betalingsfristens udløb begynder vi at slette 

medlemmer, for at finde ud af, hvor mange 
nye medlemmer, der er plads til. Hvis man ikke 
betaler til tiden risikerer man at miste sit med-
lemskab.

Ved brug af netbank: Husk at bruge det 
rigtige kontonummer og opgiv dit navn.!  Der 
er stor forskel på at betale til ATK eller til ATK-
hallen.

KONTORTID: 

I sommerhalvåret fra ca. 1. maj til ca. midt i oktober, er der kontortid på tirsdage kl. 19-20.  
I vinterhalvåret er der kontortid på mandage kl. 18 -19. 
Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan du fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer (tlf. 
38346438) eller sende en mail til atk@atk-tennis.dk.
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Ønsker alle et godt 2021!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

Cafeen

Cafeen


