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Pinseturnering
DAI Tennis afholder den årlige Pinseturnering på Genforeningspladsen 3.-5. juni.
Programmet for turneringen er lavet og kan ses her

Husk at der er middag søndag aften i forbindelse med turneringen. Hvis du ikke har meldt dig, så kan du nå det
endnu ved at sende en mail til atk@atk-tennis.dk
 

Sportscaféen meddeler:
Morgen kaffe og mulighed for ostemadder fra kl. 10.00
Lørdag : Frokost fra 11.30 – 15.00 Tortilla m/oksekød (50 kr.)
Søndag : Frokost fra 11.30 – 15.00 – Pastasalat m/frisk brød (50 kr.)
Mandag : Frokost fra 11.30 – 15.00 – Flæskestegs sandwich (50 kr.)

     

 

Handicapturnering
Hvis du ikke har fået tennis nok efter pinseturneringen, så er her en god anledning til et par timers tennis i godt
selskab, når turneringsudvalget inviterer til handicapturnering lørdag den 10. juni kl. 13-16. Handicappet består i,
at du i løbet af turneringen kommer til at spille med og mod mange forskellige makkere.
Ny tilmeldingsfrist er mandag den 5. juni, så tøv ikke men klik her

   

     

 

World Sports Games i Riga
21 spillere og ledere heraf en stor del fra ATK deltager i DAI regi i tennisturneringen i World Sports Games i Riga
fra den 13. til den 18. juni.
Turneringen er en holdturnering, hvor holdene består af én dame og 3 herrer. Vi deltager med to seniorhold og to
veteranhold.
Udover DAI, deltager der hold fra Østrig, Indien, Frankrig, Israel, Mexico, Finland, Brasilien og Spanien.
Fyldig rejsebeskrivelse incl. resultater følger

   

     

 

Sommercamps 2017 for juniorer
Igen i år har juniorerne mulighed for at deltage i sommercamps.
Vi har camp 1 i uge 27 (3.-6. juli) og camp 2 i uge 31 (2.-4. august). Alle dage vil der være træning fra kl. 9-15
inklusiv frokost. Pris 750 kr.
Tilmelding camp 1  
Tilmelding camp 2

   

     

Sidste nyt fra ATK elitehold
Det har indtil videre været en udfordrende sæson for ATK's herrehold. 1. Herre kom i en hård pulje med de
danske indendørs mestre Skovbakken, HIK samt Virum. Konklusionen er, at august skal bruges i
nedrykningsspillet sammen med Skovbakken, om at sikre sig det bedst mulige udgangspunkt for en playoff
kamp, om at forblive i elitedivisionen til næste år.



 

2. Herre og 3. Herre har klaret sig nogenlunde ens med én sejr, én uafgjort og én tabt holdkamp. Det betyder at
begge hold er placeret i midten af deres puljer. Dog er disse meget tætte, hvorfor der skal kæmpes for alle point
i de sidste par kampe for at nedrykning undgåes.

Anderledes positivt har det set ud for ATK's damehold. 1. Damer har lagt godt ud med to storsejre samt en
uafgjort mod puljens på papiret stærkeste hold - Gentofte. De er derfor placeret på 2.pladsen - ét point efter
Gentofte, der dog ikke kan rykke op, hvorfor en playoff kamp om oprykning til elitedivisionen for nuværende ser
særdeles positiv ud.
2. Damer er kommet i en meget tæt pulje, hvor de 4 første hold er adskilt af 2 point. Damerne har haft to
storsejre samt et nederlag til puljens stærkeste hold B93. Dog er de afhængige af at deres første hold rykker op
(ligesom vi er), hvorfor der er masser at kæmpe for efter sommeren også.
3. Damer har været 'lånt ud' til Københavnserieholdet og har været taget imod med kyshånd, da de kun har tabt
én enkelt damekamp ud af 9 indtil videre.
Alt støtte er derfor kærkomment til de næste to runder (19. og 26. august) samt i playoff kampene 2. september

   

     

 

ATKs kontor meddeler:
Der er fortsat nogle enkelte, der ikke har betalt deres kontingent. Vi begynder at spærre/slette disse
medlemskaber omkring d. 1. juni.
Du kan se, om du skylder ved at logge dig ind i banereservationssystemet ved hjælp af medlemsnummer og
pinkode. Her kan man også betale online.
Hvis du har spørgsmål ang. dit kontingent, send en mail til atk@atk-tennis.dk

   

     
     

 

     

 

Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
www.atk-tennis.dk

   

     
     

Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:



avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen
Copenhagen, 2400
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.


