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Indspilningsturneringens anden runde. 
  
Puljerne er nu opdateret på hjemmesiden, så det fremgår, hvem der er puljevindere. 
Puljevinderne kan frem til søndag d. 5. maj kl. 18 00 udfordre spillere i op til to puljer over. 
Dog kan puljevindere kun udfordres, hvis de ikke selv udfordrer opad. 
  
I nogle puljer er kampene ikke blevet afviklet i første runde. Disse kampe kan afvikles og 
indrapporteres frem til d. 5. maj kl. 18 00. Men I skal være opmærksomme på, at en 
udfordring fra en laverliggende puljevinder har forrang ift. ikke-afviklede kampe. 
  
Som i første runde aftaler spillerne selv afviklingen med brug af udfordringsnummeret, 
9990. 
  
Brug af udfordringsnummeret efter d. 5. maj skal ske efter reglerne.  Læs derfor reglerne 
for udfordring grundigt, de kan findes på hjemmesiden under "Ranglister". Og husk: 
Misbrug af udfordringsnummer kan medføre karantæne. 
  
Venlig hilsen 
  
Dennis Lind 

 

  

Tennis4Voksne. 
Se efter ledige pladser på Søndagstræningen både kl.09-11 samt kl.11-12 her: 
http://newtennis.dk/pdf/T4V.19.pdf 
 
Begynder-træning, søndage kl.11-12 
Efter begyndertræning 
05.05.19 
12.05.19 
19.05.19 
26.05.19 
02.06.19 
16.06.19 
Pris: 50 kr. pr. gang 
Tilmelding og spørgsmål: jens@newtennis.dk  
*Foregår på bane 3-4, for Begyndere og Lidt Øvede, hvor vi sigter mod at lære de 
grundlæggende slag at kende samt at bliver venner med dem under lettere spil. 
*Trænerne er ATK's spillende trænere. 
  

Bestyrelsen inviterer alle medlemmer til at deltage i ATKs brugerundersøgelse, hvor vi 
gennem en række spørgsmål vil forsøge samle indput, således vi kan optimere klubbens 
udbud, faciliteter mv.  
 

http://newtennis.dk/pdf/T4V.19.pdf
mailto:jens@newtennis.dk


Der vil være spørgsmål indenfor; Social i ATK, Kommunikation & Viden, Faciliteter ude, 
Faciliteter inde.  
 
 
 
 
 
ATKs brugerundersøgelse 
 
Håbet er, at flest mulige medlemmer vil tage sig tiden at svare på spørgsmålene, som er 
estimeret til at tage 5-10 minutter, således Bestyrelsen har flest mulige svar at basere sin 
videre færden ud fra.  
 
Det vil være nødvendig at indtaste sin e-mail adresse for at deltage, men undersøgelsen 
er fuldstændig anonym.  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
https://s.surveyplanet.com/_61FaB2Gz 

ATK Brugerundersøgelse 

Velkommen til ATK's 
brugerundersøgelse, hvor vi gerne vil 
stille dig nogle spørgsmål for at optimere 
klubbens udbud samt faciliteter. Det er 
nødvendigt at indtaste din e-mail for at få 
adgang til spørgsmålene. Det ændrer dog 
ikke på, at brugerundersøgelsen er 
fuldstændig anonym. 

s.surveyplanet.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s.surveyplanet.com/_61FaB2Gz
https://s.surveyplanet.com/_61FaB2Gz
http://s.surveyplanet.com/


 
JUNIOR 
TENNISCAMP I 
SOMMERFERIEN 
Arbejdernes Tennisklub 
 

 
 
pris: 575 kr. (inkl. frokost i caféen) 
CAMP 1 30/6 - 2/7 
 
CAMP 2 7/8 - 9/8 
 

https://atk.halbooking.dk/?holdnr=157&pid=01
https://atk.halbooking.dk/?hold=7085&pid=01https://atk.halbooking.dk?hold=7085&pid=01


SPIL TENNIS OG PADEL 

 

DU SKAL VÆRE MEDLEM AF 

TENNISKLUBBEN 

 
VORES 
TRÆNINGSTIDER 
Junior 
onsdag og torsdag kl. 15-17 
 
Senior 
torsdag kl. 17-18 
søndag kl. 16-19 
 

Vi udvider vores træningstilbud og kan 

nu også tilbyde dig padel træning for 

børn og voksne.  

Træningen varetages af 

passionerede og uddannede trænere, 

der har taget den internationale padel 

uddannnelse. 

 

Et udendørs 

medlemsskab for seniorer 

koster 700 kr. for 

dagsmedlemsskab og 

900 kr. for 

fuldtidsmedlemsskab. 

Juniormedlemsskab 

koster 300 kr. Du har 

hermed også adgang til 

booking af tennisbanerne. 

 

PADEL PERFORMANCE 

Følg med på Facebook og Instagram 

PadelPerformance 

Padel_performance 

 

 



 

 
 

Så åbner Sportscafeen for dagens ret den 1 maj 

 - vi ønsker alle en god sommer og god tennis.  

Følg med i menu på Sportscafeens hjemmeside. 


