
Tilmelding til ATK Liga, 1.runde 2022. 

1.runde af ATK-Liga spilles fra lørdag 7. maj til 12. juni. Tilmelding starter nu. 

 

Tilmeldingsfrist til 1.runde af ATK-Liga er senest lørdag den 30. april.   

 

ATK-Liga er et single kamptilbud, hvor du får mulighed for at spille gode single kampe mod 

andre ATK-medlemmer på nogenlunde samme niveau som dig selv. Det er samtidig også en 

rigtig god mulighed for at lære andre medlemmer at kende og for at få spillet med andre end 

dem, man normalt selv spiller med.   

 

Tilmelding sker ved at sende en email til perflemming@hansen.mail.dk , hvor du oplyser dit 

navn, medlemsnummer, mobiltelefonnummer samt email. I tilmeldings email må du også 

gerne skrive om du vil deltage i den senere 2.runde, der spilles fra 27. juni til 10. september. 

Du får så en bekræftelses-email retur på, at du er tilmeldt.  

 

Det er gratis at deltage og alle resultater tælles til ranglisten.  

 

Senest 3. maj får du besked via email om, hvem du er kommet i pulje med.  Dette annonceres 

også på ATK’s hjemmeside, hvor regler, banebooking til kampene m.m. også vil blive 

beskrevet. 

 

 

Der sigtes mod at lave et antal puljer med 4 spillere i hver, og hvor alle i samme pulje spiller 

alle mod alle. Dvs. der sigtes mod at hver får 3 kampe i hver runde. Sidste år var der cirka 80 

herrer, der deltog, og 4 kvinder. Vi ser gerne, at flere kvinder melder sig i år. 

 

Bemærk pga af bane belægning vil der være følgende begrænsninger for afvikling af ATK-

Liga kampe på hverdage: Ingen bane-reservation i følgende tidsrum på bane 1-4: kl. 16-20, 

på bane 5-8: kl. 15.30-19.30, bane 9-10: kl. 16-20.30. I weekenderne kan man reservere frit. 

Begrænsningerne kan ske at blive udvidet alt afhængigt af presset på banerne. 

 

Evt spørgsmål – Per Flemming mobil: 22 24 00 72 eller email: perflemming@hansen.mail.dk 
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