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DAI Indendørs holdturnering 
DAI afholder indendørs holdturnering i Ryparken 18. januar - 12. april 2015.
Seneste tilmelding er 12. januar, og kan gøres via ATK's hjemmeside.

ATK Indendørs klubturnering
Lørdage d. 24/1, 7/3 og 21/3. 
Ligesom sidste år afholder ATK indendørs klubturnering. i Herresingle A-række og B-række og en singlerække hos
kvinderne. 
Bemærk: Tilmeldingsfrist for Herresingle A-rækken er lørdag d. 17. januar!
Se mere på ATK's hjemmeside.

Tirsdag d. 20. januar – Skøjte-aften i ATK
Vi mødes ved 18-tiden og tager en håndfuld runder på skøjtebanen på Genforeningspladsen. 
Skøjter kan lejes ved banen til 50,- /time.
Ved 19-tiden serverer Lars Knudsen dagens ret i Sportscaféen, hvor der også vises Australian Open på storskærm.
Tilmelding til spisning (75,-) sker hos Lars Knudsen på larsjok@gmail.dk / SMS 20990792 senest 19/1

 

Torsdag den 22. januar kl 19.30 - Ny Klub i ATK
ATKs formand, Peter Biltoft, og klubbens sponsorudvalg slår dørene op til orienteringsmøde i Sportscaféen og en
munter aften om ATKs Kammerater.
ATKs Kammerater er en klub for ATKs medlemmer, der gennem deres virksomhed, arbejdsplads eller bare helt
privat har lyst og mulighed for at yde et fradragsberettiget sponsorbidrag til klubbens talentudvikling. 
Se mere på ATK's hjemmeside...



 
Torsdag d. 29. januar kl. 19 - Generalforsamling i ATK's klubhus
Mere info følger på ATKs hjemmeside og i næste nyedsbrev

Lørdag d. 31. januar - Mellemspillet i herrenes Elitedivision serves i gang i ATK Hallen.
ATK's bedste herrer skal op imod Kristian Pless og hans holdkammerater fra Gentofte. Kampstart ved 12-tiden...
ATK's bedste damer spiller deres første kamp i mellemspillet mod Hillerød samme dag/sted. Kampstart er
umiddelbart efter herrernes kamp mod Gentofte.

Lørdag d. 21 februar - "ATK-brunch" i Sportscaféen efterfulgt af 1. holdskamp ude mod KB.
Kl. 10.30 mødes vi i Sportscaféen i ATK, hvor Lars og Janni disker op med den helt store Brunch-buffet. 
Et par timer senere drager vi i fælles flok mod KB's anlæg på Peter Bangsvej, hvor 1. holdets herrer spiller
holdkamp mod KB's stjerner.
Tilmelding til spisning (125,- /kuvert) sker hos Lars Knudsen på larsjok@gmail.dk / SMS 20990792.senest 19/2.

Nyt fra Sekretariatet: Ændring af medlemskab 
Hvis man ønsker at ændre sit medlemskab, så kan man gøre det via ATK's hjemmeside. 
Ændring kan fx være til og fra passiv medlemskab eller fra dagmedlem til fuldtidsmedlem.
Seneste frist for ændring af medlemskab er den 1. marts 2015.



Se mere på ATK's hjemmeside...

Følg i øvrigt med på hjemmesiden www.atk-tennis.dk om vores tilbud om motionstræning, turneringer og øvrige
arrangementer.
  

  
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.


