
  

 

  ATK Nyhedsbrev nr. 3 2019 

  

Kontingent - Restancer 

Desværre er der mange, der endnu ikke har betalt deres kontingent for sæson 2019. Det skulle have været 

betalt d. 1. marts. 

Det er vigtigt at betale hurtigt, da der gerne skal være plads til nye medlemmer. 

Det er nemmest at betale online. Gå ind på vores hjemmeside www.atk-tennis.dk. Derefter klik på 

banebooking i øverste venstre hjørne. Vælg ATK og log dig ind med medlemsnummer og pinkode. Du kan 

derefter betale online. 

Man kan naturligvis også betale til konto nr: 5331 0415586. Opgiv navn og medlemsnummer.  

    

Træningslejr i Påsken. 

 

Der er åbnet for tilmelding til træningslejr i Påsken. Lejren afholdes på ATK's anlæg de 3 sidste i påsken, 

dvs fra lørdag den 20 april – mandag den 22 april. Der er plads til ca 16 pr hold – og det vil være muligt at 

tilmelde sig som enten holdspiller (spiller på – eller har lyst til at prøve at spille på 5-8 holdet) motionist 

eller junior. Læs mere og tilmeld dig via hjemmesiden. 

  

Åbning af banerne 

Vi er gået i gang med klargøre banerne til åbning i april. Den præcise dag afhænger af vejret. Følg med på 

hjemmesiden. 

 

 

Tilmelding til sommerens juniortræning er klar - tilmeld dig nu, så du er sikret en plads på træningen 

Kære juniorspillere 

Vintertræningen er ved at nå sin ende, og det betyder, at vi snart må komme ud og glide på gruset igen og 

nyde Genneren. Vi starter træningen udendørs tirsdag d. 30. april med træning tirsdage, onsdage, 

torsdage og fredage. Derfor er det også tid til, at du skal tilmelde dig sommerens juniortræning. Klik på 

følgende link: http://www.atk-tennis.dk/content/træning-sommer for at se hvornår der er træning for dig 

og for at tilmelde dig træningen. 

Du finder betalingslinks under overskriften ”Tilmeldingsgebyr”, som vist her: 

 

http://www.atk-tennis.dk/
http://www.atk-tennis.dk/content/tr%C3%A6ning-sommer


  

1 gang om ugen: 

https://atk.halbooking.dk?holdnr=151&pid=01 

  

2 gange om ugen: 

https://atk.halbooking.dk?holdnr=152&pid=01 

  

Holdspiller 2-4 gange om ugen: 

https://atk.halbooking.dk?holdnr=153&pid=01 

  

  

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os påjunior@atk-tennis.dk. 

  

Afsender: 

Arbejdernes Tennis Klub 

Genforeningspladsen 54 

2400 København NV 

atk@atk-tennis.dk 

www.atk-tennis.dk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cts.vresp.com/c/?ATKTennis/c90837d5e3/24ecf80532/7f44356323/url=https%3A%2F%2Fatk.halbooking.dk%3Fholdnr%3D151%26pid%3D01&data=02%7C01%7C%7C4c16713c2fb748b755c508d6ad75fbb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636887119575864764&sdata=jbEtym2zQl1KFAstfR3QUmUS5z5jG9I8A0ml2ObzwCU%3D&reserved=0
http://cts.vresp.com/c/?ATKTennis/c90837d5e3/24ecf80532/86aa2cb7e4/url=https%3A%2F%2Fatk.halbooking.dk%3Fholdnr%3D152%26pid%3D01&data=02%7C01%7C%7C4c16713c2fb748b755c508d6ad75fbb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636887119575874769&sdata=l7Gzf4rF5f%2BJrVyNDD2LKUcgq8U2Vxm00%2BX8zunl%2FC4%3D&reserved=0
http://cts.vresp.com/c/?ATKTennis/c90837d5e3/24ecf80532/c3efc612bd/url=https%3A%2F%2Fatk.halbooking.dk%3Fholdnr%3D153%26pid%3D01&data=02%7C01%7C%7C4c16713c2fb748b755c508d6ad75fbb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636887119575884773&sdata=2n2g9Pvc%2FUZWUVceCzDR7F2X2x%2BoO%2FXFDP1RGSvnJIs%3D&reserved=0
mailto:junior@atk-tennis.dk
mailto:atk@atk-tennis.dk
http://cts.vresp.com/c/?ATKTennis/c90837d5e3/24ecf80532/879a97e0e5


 

 

 

 

 

 


