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Arbejdernes Tennis Klub

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
(om vinteren primært mandage)
E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund
Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

BESTYRELSE

UDVALGSFORMÆND

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

Turneringsudvalg
Vakant

Kasserer
Lars Knudsen
larsjok@gmail.com
20 99 07 92
Næstformand
Per Bach
perbach23@gmail.com
28 10 95 04
Sekretær
Vakant
Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@aes.dk
51 34 85 20
Suppleant
Karin Munk Petersen
karinmunkpetersen@hotmail.com
28 56 12 02

Eventudvalg
Lars Knudsen
larsjok@gmail.com
20 99 07 92
Baneudvalget
Peter Biltoft
petbi@orsted.dk
99 55 79 23

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
Theis Thrane
theisthrane@gmail.com
26 74 92 77

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Katrine Sundgaard Christensen Cheftræner
New Tennis v. Jens Seibæk
katrine_c@hotmail.com
newtennis@newtennis.dk
23 46 24 69
40 76 96 94
Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Jon Tybirk
jon.tybirk@live.dk
26 23 0615

Bladredaktion Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nvedel@hotmail.com
Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.
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INDKALDELSE TIL ATKs
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Onsdag

den 6. februar 2019 kl. 19.00
i klubhuset på Genforeningspladsen

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

Valg af dirigent		
Protokol og beretninger
Regnskab
Budget
Indkomne forslag
Valg		
a. Næstformand
Per Bach
b. Sekretær
Vakant
c. Kasserer
Lars Knudsen
d. Bestyrelsessuppleant
Karin Munk Petersen
e. Revisor
Thue Jensen
f. Revisorsuppleant
Poul Lennholm
g. Eliterepræsentant
Katrine Sundgaard-Christensen
h. Juniorrepræsentant
Jon Tybirk (ønsker ikke genvalg)
i. Bredderepræsentant
Lene Petri
7. Eventuelt		

(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest
den 27. januar 2019 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 27. januar 2019 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 2019 findes længere omme i bladet.
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BESTYRELSENS
BERETNING FOR 2018
Af formand Peter Biltoft-Jensen

2018 var ATKs 90 års fødselsdag. At dømme
på året, så er det i den grad en klub som fortsat er i vigør og udvikler sig. I kan læse meget
mere om aktiviteterne i ATK længere omme i
bladet.
Vi har fået ændret lidt på udseende af vores eget anlæg ved at ”klippe” huller i hegnet
fra mellemgang og ind til banerne. Det skulle
gerne give bedre tilskuerforhold. Også området omkring ATK er nu faldet mere på plads
med Genforeningspladsens nye udseende.
Desværre er der problemer med fryseanlægget
på skøjtebanen – hvilket man er i gang med at
udbedre.
Igen i 2018 fik vi en lang sæson med start
i april og nedlukning i november. På trods af
den varme og tørre sommer holdt banernes
kvalitet, hvor især bane 5-8 var gode. Med
den automatiske vanding bliver bane 9 & 10
langsomt bedre – og vi håber de kommer helt
på niveau i 2019. Vi fortsætter naturligvis det
gode samarbejde vi har med vores banemand
Claus i 2019.
I 2018 havde vi for første gang adgang til
Padel banerne. Det giver et godt tillæg til ”livet”
i ATK – og ATK/Grøndalscentret har afholdt den
første Padel-turnering på anlægget. Vi har kun
fået positive tilbagemeldinger fra turneringen,
som blev godt styret af Mathilde, som er en af
vores ældre juniorer. Vi vil gerne udbygge Padel, så det med tiden går fra at være et ”tillæg”
til ATK - til at være en integreret del af ATK. Vi
taler videre med kommunen i starten af 2019
omkring dette.
Omkring hallen, så har vi arbejdet med alternative løsninger, efter vi fik et klart ”nej” til
udvidelse ind på den frede Bellahøjmark. Alternativerne er dyre og besværlige. Men, en ny
aftale i Kommunen har ledt til at man pt søger

at ”af-frede” Bellahøjmarken. Det åbner op for
at vi vender tilbage til det gamle forslag med 2
ekstra baner ind på Bellahøjmarken. Fortsættelse følger……... :-)
I Tennis-Danmark har der også været forandringer. Vi har ny haft det første år med det
tættere samarbejde mellem KTU og SLTU –
Tennisøst. Det har på mange måder været godt
– men der er også forhold som skal rettes op.
Grundlæggende er begge unioner enige om at
hovedformålet er at skabe mulighed for ”god
tennis” for alle. Det kan vi kun være enige i.
Bestyrelserne i KTU og SLTU vil gerne tage det
et skridt videre og har lige meldt ud at de gerne
vil lægge unionerne sammen. Det skal så ske
på generalforsamlingerne KTU/SLTU og DTF
i foråret 2019. I ATK er vi så småt gået i gang
med at vurdere om en sammenlægning er en
”fordel” for en stor klub som ATK. Endvidere så
har Dansk Tennis Forbund fået ny chef – det er
den gamle ATK’er og træner Emil Bødker.
På vores egen trænerside, så har vi stor
glæde af de juniorer som ”vokser op” og tager
ansvar som trænere. Alt samme styret af vores
cheftræner Jens – og vores juniorkoordinator
Liv. Vi har endvidere fået tilgang af en ny trænerkapacitet – det er polske Bartek. Han er
stærkt involveret omkring vores holdtræning
– men tager sig også af en del juniortræning.
Bartek, som er omkring nr 1000 på verdensranglisten (double), spiller endvidere på vores
førstehold og er således stærkt engageret på
tværs i klubben. Det er en klar gevinst for ATK.
Det vigtigste i ATK er naturligvis at få spillet noget tennis. På banerne var 2018 præget
af det høje aktivitetsniveau vi har i klubben.
Presset på banerne er stort - f.eks. havde vi
en belægningsprocent på knap 90% af tiden
fra 07.00 til 23.00 i hallen i november måned.
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Aktiviteten på og omkring banerne er det som
gør ATK et godt sted at være – og det skal vi
holde fast i. For at det sker skal vi løbende tilpasse udbuddet af forskellige muligheder efter
behovet. I 2018 valgte vi at investere yderligere
i juniortræning, motionstræning og elitetræning. På juniorsiden er det bl.a. fordi vi gerne
vil fastholde en ”kritisk masse” af spillere som
fastholder tennis gennem teenage-årene. For
motionisterne har vi især udvidet adgangen til
træning indendørs, ligesom der frit kan bookes
baner mange lørdage. På elite-siden har vi sat
yderligere træning på især på kvindesiden,
hvor der er skabt en stor og homogen gruppen. Herre-siden fastholder et godt niveau.
Investeringerne fører ekstra omkostninger med
sig, men klubbens økonomi er god – og de
ekstra omkostninger kan holdes inden for den
nuværende ”økonomi”. Der kan læses mere
om aktiviteterne omkring junior, motionist og
elite i bladet. Her skal blot nævnes, at alle forslag, tilbagemeldinger og håndsrækninger til
aktiviteter gerne modtages.

Arbejdernes Tennis Klub

Klubben er afhængig af frivillige – og de
mange aktiviteter kræver en stor indsats.
Der er heldigvis mange frivillige i ATK,
som fx holdkaptajner, turneringsledere,
Hyg-Ind, trænere som tager en ekstra
tjans, festudvalget, turneringsudvalget,
frivillige omkring hallen osv. Bestyrelen
vil gerne sige tak for den store indsats
som er ydet i 2018. I bestyrelsen har vi
haft lidt udskiftning – og Marianne og Jon
stiller ikke op som hhv sekretær og juniorrepræsentant på generalforsamlingen. En
stor tak til begge for den indsats de har
ydet igennem de senest mange år. Jon
har som juniorrepræsentant formået at få
løftet og udviklet juniorsiden i ATK – og
det i en periode hvor tilgangen og fastholdelse
i tennis har været under pres. Marianne har
med sikker hånd drevet turneringsudvalget de
seneste år og bidraget med en super indsats
som sekretær i bestyrelsen. Vi håber at begge
vender tilbage på et tidspunkt. Sidst, men ikke
mindst, så skal der endnu engang lyde et stort
tak til de frivillige i sekretariat. De sikrer at klubben kører som den skal med nye medlemmer,
kontakt til kommunen, problemer med reservationssystemer osv osv. Tak.
På generalforsamlingen vil vi igen 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 2018 med et
fint balanceret regnskab. Med egen drift af
banerne, fortsat højt aktivitetsniveau og vores
ambition om bedre indendørsfaciliteter, har
økonomien et fornuftigt niveau. Bestyrelsen
lægger op til uændret kontingent.
Jubilæumsåret 2018 var et godt år for ATK
– vi ser frem til 2019.
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Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

Arbejdernes Tennis Klub

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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Årsberetning eliten
Af eliteudvalgsformand Katrine Sundgaard Christensen

2018 har været et år, hvor eliten har måtte
tage arbejdstøjet på for at vise, at man sagtens kan være med i den danske top selvom
størstedelen af vores spillere er “seniorer”
og dermed har en højere gennemsnitsalder
end i så mange andre klubber. Ved at øge
aktiviteterne og fokus i træningen har ATK
formået forsat at være aktuel og med i toppen i DTFs holdturnering. Udendørs var 1.
herre tætte på oprykning til elitedivisionen
og 1. damer rykkede ned med mindste margin på trods af mange flotte sejre, da der
kun er plads til 8 hold i elitedivisionen fremadrettet og derfor var “ekstra” nedrykninger.
På trods at gode indsatser fra de andre hold,
så betød 1. holdenes resultater at deres
“pladser” var givet på forhånd.
Den øgede aktivitet kan også ses i, at
flere seniorspillere i ATK er begyndt at deltage i turneringer rundt omkring i landet. Det
betyder bl.a. at højeste rangeret ATK herre
pt er Bartek, som ligger nr. 14 efter adskillige
turneringssejre. Han har selskab i top 100 af
Stefan Risager og Thomas Leth Jensen. På
damesiden er Katerina Norup i top 30, og
hun har godt følgeskab af resten af 1. holdet
(Anna S. Christensen, Julie S. B. Olsen, Tina
Roger og Katrine Christensen), som alle ligger i top 100.

I indendørssæsonen er holdturneringen begyndt på ny, men med en ny struktur. Alle
hold ligger efter de først par runder i top 3 i
deres pulje, og hele 4 hold ligger nr. 1. Der
bliver presset godt på for at alle holdene rykker op efter julepausen. Kom meget gerne
og støt holdene, når vi spiller på hjemmebane (26. januar, 3. marts og 9. marts 2019).
Vores eliteveteraner har igen i år været
godt med fremme – og der er vundet mange
individuelle Danmarksmesterskaber. På
holdsiden måtte vores +50 hold dog se sig
slået af Helsingør i DM-finalen efter en lige
holdkamp, som blev afgjort på flest vundne
partier. Kom igen. De flotte resultater har
også betydet at flere af vores spillere i
2018 deltog på landsholdene for kvinder /
mænd. Bedste resultat fik Stefan Ravnholt
og Christen Gregersen, da de var med til at
genvinde det nordiske mesterskab for +50
herrer.

Deadline for nr. 2 / 2019 er den
17/3 med udgivelse i uge 15
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Breddeudvalget
Af Lene Baltzer Petri

For at komme i gang, skitserer vi lige hvad
”bredden” er i ATK-regi.
Bredden består af ”Holdudvalget”, ”Turneringsudvalget” og ”Motion”.
Holdudvalget med Dennis Lind i spidsen,
står for træning i 4.-8. holds-regi, indspilsturnering og rangliste.
Indspilsturneringen bruges til at placere
spillere på ranglisten, og dermed muligheden
for at komme på hold. Datoer, regler, etc. beskrives i april udgaven af klubbladet her.
Fra det forgangne år kan kort nævnes, at
KTU og SLTU valgte at slå deres turneringer
sammen. Det betød, at der pludselig skulle
spilles mod hold, der var geografisk placeret
ganske langt fra os, i flæng nævnes Nakskov
og Sorø. Og der var noget usikkerhed om forplejning, spilletidspunkter og andet, der kan
blive tvivl om i en ny turneringsform.
Det gik som det gik, og alle hold klarede
sig igennem.
Vi har holdt evalueringsmøde med KTU og
SLTU, hvor vi og de andre KTU klubber påpegede, at man bliver nødt til at forholde sig
til geografien, så KTU klubber f.eks. ikke skal
spille mod Nakskov på serieniveau, at det
ikke er en mægtig idé, at der kun spilles én

5.-HOLDET

herre-single i serierækkerne, og at det ikke er
så sjovt, at man ikke kan rykke op eller ned,
men blot tilmelde sig en række, man synes
kunne passe.
Hvad der videre sker, oplyses i næste blad.
Turneringsudvalget, der pt. er uden formand, efter at Marianne Ritschel desværre
ikke er med længere, arrangerer klubmesterskaber og andre mindre turneringer.
Se beskrivelse af juleturneringen andet
sted i bladet
Hvis man kunne være er interesseret i at
yde et stykke arbejde i udvalget, er man
mere end velkommen ti at kontakte mig på
LPE@ATP.dk.
Motion tilbyder Hyg-ind og motionstræning.
Hyg-ind spilles i udendørsturneringen om
onsdagen kl. først på aftenen, alt efter tidspunkt på sæsonen, hvor man bare kan dukke
op. Så bliver man parret med andre spillere af
passende niveau. Nærmere beskrivelse følger
i næste blad.
Motionstræningstilbud beskrives andetsteds i bladet.
Ses på banerne		

Af Martin Pedersen

5.-holdet var i denne sæson var bygget op
omkring klubkendisser som Birthe Henriksen, Per Bach, Cecilie Larsen, Anders
Haahr og undertegnede.
Niveauet var passende, og der blev
spillet mange tætte kampe. Vi tabte til Albertslund, Ryvang og Vanløse, og vi slog

Hellerup, Bagsværd og ikke mindst B93,
som i den afsluttende kamp blev sendt
hjem fra ATK med et 5-0 nederlag. Det
var en pragtfuld holdturneringssæson
afslutningspræstation på en smuk og varm
sensommeraften. 5.-holdet endte midt i
tabellen.
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JULETURNERING
Af Anders Dorph

Juleturnering v/ Anders Dorp
h

“Lige inden året gik på hæld,
lige inden jul blev til nytår, afho
ldt vi lørdag d. 29. december
efterhånden er blevet en lille
noget der
tradition, nemlig juleturnering.
I lighed med tidligere år var det
doubleturnering. Der var tilme
en
ldte til to puljer, og der blev
derf
or
også
Mads Munch og Mads M Jørg
fundet to vindende par:
ensen vandt den ene pulje og
Tony
e oglige
Mai inBritt Fuglsang vandt den ande
“Lige inden året gik påBlum
hæld,
n

den jul blev til nytår,
vi lørdag
Detafholdt
blev en hyggelig for-/eftermid
dag med mange tætte kampe
d. 29. december noget
der
og højt humør- se bare de glad
billedern
e. efterhåne vindere på
den er blevet en lille tradition, nemlig
juleturnering. I lighed med tidligere år
var det en doubleturnering. Der var
tilmeldte til to puljer, og der blev derfor også fundet to vindende par:
1. Mads Munch og Mads M
Jørgensen vandt den ene
pulje og
2. Tony Blume og Mai Britt
Fuglsang vandt den anden
Det blev en hyggelig for-/
eftermiddag med mange
tætte kampe og højt humørse bare de glade vindere på
billederne.

Redaktionen og
ATKs bestyrelse ønsker
alle et godt nytår!
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Juniorafdelingens beretning
Af Jon Tybirk

Mange af juniorafdelingens aktiviteter i 2018
var i høj grad en videreførelse af de foregående sæsoners aktiviteter og succes´er.
Adgang til træning for alle, Daglige tennisudvikling på mange forskellige niveauer, Skumklubmesterskaber, Holdturneringer inde og
ude, Davis Cup-træningslejr, Sommercamps
som vanligt, ATK Sommerturnering, Klubmesterskaber ude, Overnatningstennis og
Juletennis-hygge med mere.

resultater, god moral og styrket holdånden
yderligere gennem de forgangne sæsoner.
Vi har derudover haft mange virkeligt gode
resultater i individuelle turneringer, herunder
turneringssejre, finalepladser og vindere af
bonusrunden. Det tegner lovende.
Men gryden skal vedvarende holdes i kog.
Det er ingen selvfølge, at de unge vælger
tennis, bliver i tennis, dygtiggør sig i tennis. Tennis er i benhård konkurrence med
andre aktiviteter og tendenser i tiden. Vi
tager kampen op, og fornyr os for at sætte
de bedst, mulige rammer. Her kommer vores
gode aldersspredning i trænerflokken rigtigt
godt i spil, så vi kan skabe det bedst mulige
og rareste miljø at træne tennis i.

Største nyhed var velsagtens, at vi gennemførte en markant udvidelse af juniortræningen indendørs med træning lørdage. Det er
en klar og nødvendig styrkelse. Det betyder
rigtigt meget for rekruttering af spillere og
deres forbliven i sporten. Vi ser allerede at
der er flere som tilmelder sig træningen indendørs, og flere som træner to gange/uge.

Der skal lyde en stor tak til trænerteamet
for deres store indsats. Tak til trænerne Mathilde, Katerina, Frederik, Ellen, Ida, Kshitij,
Eigil, Emil, Nikolaj, Nikolas, Bartek, Liv og
Jens. Derudover en stor tak til de frivillige,
som har givet en hånd med i det forgange
år, her særligt vores holdkaptajner Jonas,
Mette og Dorte som har ydet en stor og god
indsats. Tak, ligeledes, for god indsats fra
Udvalget.

På trænersiden har vi derudover et meget
stærkt hold med en gensidigt inspirerende
og fremtidssikrende aldersspredning. Masser af egen avl og God deltagelse udefra.
Alle med interesse for det enkelte barn og
udvikling af den nye generation af juniorer.
Interessen for at spille holdtennis har været opadgående. Holdene har vist gode
side
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JUNIOR INSTAGRAM
Af Katerina og Mathilde

Katerina og jeg har startet en privat instagram account for alle juniorspillerne hvor
billeder og videoer bliver lagt op. Det er
videoer af nye træningsøvelser, spil, sociale
arrangementer, turneringer eller de sports- og

portrætbilleder jeg tager for ATK i nogle af
træningstimer (som set her). Navnet er: 
@atkjuniorer og den er udelukkende for spillere, trænere og forældre, og Katerina eller jeg
godkender alle der søger om at måtte se siden.
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JUNIOR OVERNATNING
Af Mathilde Tanholdt Samson

ATK Juniorholdene holdt et overnatningsarrangement i oktober måned med stor succes.
Alle spillere over 8 år var velkomne og mange
af vores dejlige holdspillere dukkede glade
op. Katerina og jeg stod for at arrangere og
overnatte med spillerne og var dukket op med
alternative aktiviteter udenfor banen der skulle
styrke vores holdånd. Det var b.la. en seddel
med 10 udfordringer der skulle løses sammen
i ens gruppe. F.eks. at holdet skulle lave den
bedste menneskepyramide eller det bedste
”holdånds-billede”. Efter udfordringer var løst,
blev der redt seng og hentet pizza. Spillerne
havde spillet gennem normale træningstimer
på en fredag (15-18) og vi havde herefter ikke
banerne igen før 22.00 og til midnat, så tiden
indimellem var brugt på legene og aftensmad.
Ved midnat gik alle i seng, dejlig trætte, og
blev vækket igen kl. 09.00. De pakkede soveposer sammen og spiste morgenmad mens
minitræningen var i gang i hallen. Kl. 11.00
kunne holdspillerne igen komme på banen
og knokle den sidste time igennem inden vi
takkede farvel og blev bedt om at holde igen
næste år. Så det må vi jo se på.
Arrangementet kostede 50 kr. per person
som gik til pizza, og resten var betalt af ATK.
Katerina og jeg siger tak for en hyggelig aften
og glade spillere!
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VETERAN B - STATUS
Af Kirsten Væwer

Tak til alle på holdet. Vi har atter haft en hyggelig og dejlig varm og solrig sæson i 2018
på veteran B holdet. Ingen kampe skulle
flyttes pga regn – vi havde kun sol og sol
og atter sol. Vi fik nogle spændende kampe
og vi klarede os fint i lang tid, indtil vi opdagede at flere klubber ikke havde indberettet
alle resultater i tide. Vi vandt 4 holdkampe
og tabte 3, men vi tabte dem med æren i
behold, kun med 2-3. Alligevel var der 4
andre klubber, der vandt flere end ATK. Et
nyt pust var Espergærde, efter vi er blevet
til tennis øst. Vi mødte velforberedt op en
lørdag i det dejligste sommer vejr. Vi kom
på banen med fuld optimisme, men vi måtte
også indse, at vi mødte et hold, der lå på
ret højt niveau. De vandt
da også årets sæson for
Veteran B. Men så er vi
klar til næste år, nu kan vi
lægge strategien.
Til alle jer, der har
lyst til at spille tennis evt. kampe eller
bare blive bedre, eller
hygge sig omkring
tennis:
Vi kan anbefale, at I
deltager i de mulige
turneringer, der er i ATK. For at
komme med på hold til serieholdene, skal
I holde øje med indspilningsturneringen,
der starter i April/maj, når udendørs sæson
starter. Man lærer utrolig meget af at spille
kampe. Hvis I har lyst til at spille mod andre
end I plejer, så kan man også melde sig i
ATK ligaen og i double turneringerne. Og
endnu et tilbud er de turneringer, der arrangeres i DAI. Alle turneringerne bliver omtalt
på hjemmesiden. Gode venskaber opstår,
du får kamp erfaring, du kan møde nye
medspillere i doubler, du kan få ny mak-

ker til træning, man kan hygge sig sammen,
og det giver liv i klubben. Hvis du ikke har
lyst til at spille kampe, så er der hyg-ind om
onsdagen, hvor du kan møde nye venner, få
gode timer sammen, samtidig blive bedre
og også ugentligt kan få spillet og få noget
motion.
Vi holder jo alle rigtig meget af tennis og
ser gerne endnu flere på banerne.
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ATK-hallen
Af Henrik Ravnild

ATK-Hallen oplevede i november 2018 den
højeste belægningsprocent i hallen 13-årige
levetid. Næsten 90 % af banerne var lejet ud i
hallen mellem kl. 07.00 om morgenen og fem
til kl. 23.00. Det skal I alle have stor tak for.
Hallens nytårsønske er derfor, at det inden
for overskuelig fremtid bliver muligt at bygge
hallen om, så den består af 3 baner, for det
er der brug for. Vores placering er imidlertid
en udfordring, men når nu Københavns Kommune ønsker fredningen af Bellahøjmarken
ophævet, så man blandt andet kan etablere
en permanent campingplads, så må det også
være muligt for ATK at få lov til at bygge et
par kvadratmeter ind over det eksisterende
trådhegn. Træerne er alligevel ved at være
fældningsmodne!
I den seneste periode har vi været ramt af
talrige tilfælde af edb-nedbrud. Det er irrite-

rende for alle parter, ikke mindst John-Erik, der
på helt frivillig basis kører op til hallen og lukker jer ind, sikrer at de næste kan komme ind
og tager kontakt til edb-leverandøren for at få
maskineriet på plads. Hav derfor forståelse for
det frivillige arbejde.
John Erik har også været på taget flere
gange med en håndværker. Nu har vi betalt
regningen og så krydser vi fingre for, at der
ikke kommer mere vand ind gennem ovenlysvinduerne.
Ellers har formanden jo blot de sædvanlige
sure opstød: Forlad hallen i samme stand som
du ønsker at modtage den. Brug omklædningsrummene, tis i kummen og lad være med
at putte for meget papir i toiletterne. Ja sjovt
er det ikke.
Til alle jer andre vil jeg benytte lejligheden til
at ønske jer og jeres kære et godt nytår 2019.
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Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Sidste år var ønsket om et godt vejr i sæson
2018, det var et meget dårligt år i 2017.
Det blev en 2018 sæson så flot man kunne
ønske sig og kunne den kommende sæson
blive 50% af 2018 udgaven ville alle være
glade.
Jeg ønsker alle i senioridrætten et Rigtigt
Godt Nytår.
I øjeblikket er vi 42 i vort afsnit.
Endnu en gang kunne jeg godt tænke mig,
at der var flere deltagere til Petanque, så
hold jer ikke tilbage.
Samværet på terrassen er en vigtig del og
vi kan nyde Cafeens service, enten det er

Pia eller Lars, der i køkkenet.
Allerede i jan. 2019 skal ATK ansøge om
timer i hallerne for start i sept. 2019 og jeg
har bedt om timer tirsdag formiddag – men
om det fortsat bliver svært ved vi jo ikke,
men det ville være fint med Badminton igen.
Alle bliver underrettet om resultatet, når vi
hører om det.
Efter standerhejsningen er vi klar til at
indtage banerne endnu en gang og vi starter
tirsdag den 7. maj 2019 og efter spillet ses vi
på terrassen.
På Gensyn og TAK for et flot år 2018.

IT-kommunikationsudvalget

OBS! OBS! OBS!

Af Bruno Hasselberg

Hvis du får ny adresse,
telefonnr. eller mail er det
vigtigt at meddele dette
til klubben.

Vi har i løbet af 2018 sendt 11 nyhedsbreve ud og forsøgt at være up to date når
der skete noget i ATK.
Hjemmesiden prøver vi hele tiden at
gøre bedre, både med nye tiltag og med at
fjerne de gamle meddelelser.
Vi siger tak til de medlemmer der er
kommet med nye ideer til hjemmesiden dem forsøger vi naturligvis at følge op på.
Marianne Ritschel har valgt at stoppe
i IT-kommunikationsudvalget. En stor tak
skal lyde til Marianne for hendes store
hjælp med udsendelse af nyhedsbrevene.
Tak til alle i udvalget for indsatsen i 2018

Du kan selv gå ind og rette
det via hjemmesiden under
banebookning.
Du kan også sende
en mail med rettelserne
til klubben:
atk@atk-tennis.dk
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DEN GLADE BEHANDLER
tilbyder Massage og Zoneterapi
10 års erfaring: Uddannet i sports massage, fysiurgisk massage, zoneterapi herunder
muskulær zoneterapi arbejder fast 2 dage ugentlig som massør hos en kiropraktor
(hvor der er mange knogle og muskel problemer grundet sportsudøvelse)

30 minutter 300 kr
60 minutter 450 kr
90 minutter 600 kr

Introduktionstilbud 10% rabat til
ATK medlemmer i hele maj måned
Ring og få en aftale 28 12 21 69

Den glade behandler v/Heidi Frederiksen
CVR: 33233590. - RAB 3612
Borups Alle 249 A, 2tv (kun 5 minutter fra tennisbanerne)
2400 København NV
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DAI

Af Lene Baltzer Petri

Det forgange DAI år har lignet de foregående
år en hel del, med hold indendørs i Ryparken, pinseturnering,
holdturnering, landsstævne og individuel
indendørs i Ryparken.
2019 bliver noget af
det samme, dog med
den krølle, at der er
CSIT World Champion
ships i Tortosa i Spanien i starten af juli måned, hvor DAI stiller med
4 små hold, to seniorhold,

bestående af 3 herrer og én dame, og to
veteranhold med samme besætning. Herudover stiller vi med 3 ledere.
Som tidligere listet er udtagelseskriterierne ikke så faste, men vi går efter nedstående retningslinjer.
Man skal have deltaget i X antal DAI-turneringer inden for de sidste to år.
Man skal have et vist niveau, så man ikke
falder helt igennem, når man møder ganske
gode modstandere fra de andre hold.
Vi tilstræber at truppen bliver så homogen
så muligt, derfor skal man besidde et vist
niveau af sociale kompetencer.

AKTIVITETSPLAN 2019:
TURNERING/STÆVNE

HVORNÅR

HVOR

INDENDØRS HOLDTURNERING

5. JANUAR - 14. APRIL

RYPARKHALLEN

IDRÆTSMØDE TENNIS

4. APRIL KL. 19.00

ATK

PINSETURNERING 2018

9. - 11. JUNI

ATK

WORLD SPORTS GAMES FOR HOLD FOR
SENIORER OG VETERANER

1. JULI - 7. JULI

TORTOSA, SPANIEN

UDENDØRS HOLDTURNERING

27. - 28. JULI

ATK

LANDSSTÆVNE 2018

7. - 8. SEPTEMBER

KTK

INDENDØRS INDIVIDUEL TURNERING

21. SEPTEMBER - 15. DECEMBER

RYPARKHALLEN
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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.(Betalingsfrist 
1. marts).
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal fuldtidsmedlemskaber i ATK.
Medlemmer overføres efter anciennitet.
Fremsendelse af alle ønsker om ændring af
medlemskab skal ske senest 1. marts 2019.

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.

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

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
fuldtidsmedlem i år.

Medlemmer der bliver fuldtidsmedlemmer:

1. Du bruger formularen på hjemmesiden
2. Du sender klubben en e-mail.
3. Du skriver et brev til klubben.
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Hvordan betaler
man til ATK og
ATK-hallen?

SEKRETARIATET
ERINDRER OM:
Husk at give ATK besked, hvis du får
ny e-mail-adresse samt hvis du skifter
adresse, så du ikke risikerer at miste dit
medlemskab, fordi din opkrævning ikke
når frem.

Der er stor forskel på, om du betaler til
ATK eller til ATK-hallen. Pengene ender
2 forskellige steder!
1. I begge tilfælde kan man betale online
ved at gå ind på ATKshjemmeside:
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.

Husk at betale kontingent til tiden
Opkrævning vil blive udsendt i sidste
halvdel af februar med betalingsfrist
1. marts 2019. Kort efter betalings
fristens 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.

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

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.

ATK Hallen:
Her betales: Vinterkontingent og baneleje.

Kontortid:
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 eller sende en mail til
atk@atk-tennis.dk.

2. Man kan betale det udsendte FI-kort.
3. M
 an 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
ordning, hvor beløbet automatisk trækkes
fra din konto, skal du ikke betale online.
Vær opmærksom på at en betalingsservice til ATK ikke gælder til ATKhallen, og omvendt.
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Ønsker alle et godt nytår!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

