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ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
(om vinteren primært mandage)
E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund
Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

BESTYRELSE

UDVALGSFORMÆND

Formand:
Peter Biltoft
petbi@orsted.dk
99 55 79 23

Turneringsudvalg
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

It-kommunikationsudvalg
Bruno Hasselberg
bbhasselberg@gmail.com
30 46 00 48

Kasserer
Lars Knudsen
larsjok@gmail.com
20 99 07 92

Eventudvalg
Lars Knudsen
larsjok@gmail.com
20 99 07 92

Holdudvalg (4.-8.+veteran)
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

Næstformand
Per Bach
perbach23@gmail.com
28 10 95 04

Baneudvalget
Peter Biltoft
petbi@orsted.dk
99 55 79 23

Breddeudvalg
Theis Thrane
theisthrane@gmail.com
26 74 92 77

Sekretær
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Katrine Sundgaard Christensen
katrine_c@hotmail.com
23 46 24 69

Cheftræner
New Tennis v. Jens Seibæk
newtennis@newtennis.dk
40 76 96 94

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@atp.dk
51 34 85 20
Suppleant
Karin Munk Petersen
karinmunkpetersen@hotmail.com
28 56 12 02

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Liv Deleuran-Skjold
livds89@hotmail.com
60 60 80 69

Bladredaktion Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nvedel@hotmail.com
Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.
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INDKALDELSE TIL ATKs
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00
i klubhuset på Genforeningspladsen
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent		
Protokol og beretninger
Regnskab
Budget
Indkomne forslag
Valg		
a. Formand
Peter Biltoft-Jensen
b. Sekretær
Anders Dorph
c. Bestyrelsessuppleant
Karin Munk Petersen
d. Revisor
Henning Poulsen
e. Revisorsuppleant
Allan Petersen
f. Eliterepræsentant
Katrine Sundgaard-Christensen
g. Juniorrepræsentant
Liv Deuleran-Skjold
h. Bredderepræsentant
Lene Petri
7. Eventuelt		

(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)
(valg for 1 år)

Forslag skal være ATKs kontor i hænde senest
den 28. januar 2020 kl. 18.00 på adressen
Genforeningspladsen 54, 2400 København NV
eller atk@atk-tennis.dk
Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være
ATKs kontor i hænde senest den 28. januar 2020 kl. 18.00 på adressen
Genforeningspladsen 54, 2400 København NV
eller atk@atk-tennis.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
De følgende sider indeholder skriftlige beretninger, som på generalforsamlingen
eventuelt vil blive fulgt op med supplerende bemærkninger.
OBS: Oplysninger om medlemskab og procedure for ændring for
sæson 2020 findes længere omme i bladet.
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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019
2019 var et godt tennis år for ATK. Det er
heldigvis reglen. Der er masser af aktiviteter
i klubben – og aktiviteter og god stemning er
grundlaget for at ATK er i vigør og kan udvikle
sig. At fastholde og udvikle dette er den vigtigste opgave for bestyrelsen, hvilket også var en
klar konklusion fra brugerundersøgelsen (tak
for de gode bidrag). Her var netop træning,
fælles aktiviteter, faciliteter og gode miljøer i
centrum.
Genforeningspladsens nye udseende er så
småt ved at ”sætte sig” nu når ”barakkerne”
er kommet ned og den nye fodbold- og skøjtebane er kommet på plads. Det har desværre
vist sig, at den nye høj ved bane 5-8 har
betydet, at vandet ikke kan komme væk – og
stedet bliver samlet i mellemgangen mellem
bane 6 & 7. Ved meget regn samler det sig
også på banerne. Vi arbejder godt sammen
med kommunen og folkene på pladsen for at
dette bliver løst inden sæsonstart. Kommunen
kæmper endvidere med at få skøjtebanen til
at fungere, da fryseanlægget giver problemer.

Så helt på plads er Genforeningspladsen ikke
endnu her på træsklen til 100-års jubilæet for
genforeningen.
Sæson 19 blev åbnet tidligt – de første
spillere var på banerne den 6 april. Sæsonen
strakte sig frem til oktober, hvor det våde efterår gjorde at vi lukkede banerne ned omkring
efterårsferien. Banernes kvalitet var igen rigtig
god og den automatiske vanding af bane 9
og 10 har løftet deres niveau. Vi skal dog gøre
mere for at holde ukrudt og græs nede – og
det vil ske i 2020. Samarbejdet med vores
banemand Claus er tilrettelagt således at
han har fuldt fokus på anlægget når banerne
startes op. Efterhånden som de sætter sig,
så vil Claus være der mindre. Vi er derfor afhængige af indberetninger om fejl og mangler
på anlægget – således at vi hurtigst muligt
kan udbedre dem. Vi fortsætter naturligvis det
gode samarbejde vi har med vores banemand
Claus i 2020.
2019 var andet år med Padel i ATK. Det har
vist sig at være en stor succes med mange
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spillere – og ATK’s padeltræner Liv, er endvidere dansk mester. Padel giver, på trods af vores begrænsede adgang et godt supplement
til aktiviteterne og livet i ATK. I 2019 har vi
tilbudt træning som en del af medlemskabet i
ATK. Vi vil i starten af 2020 evaluere hvordan vi
bedst fortsætter med at tilbyde Padel til vores
medlemmer.
Omkring hallen, så arbejder vi fortsat med
en udvidelse ind på Bellahøjmarken – og vi håber at få en tilbagemelding fra Kommunen på
om dette er muligt. Ligesom ATK, så er en lang
række andre tennisklubber pressede på indendørskapacitet. Kommunen har derfor også
igangsat en analyse af det samlede behov og
om man eventuelt kan lave en mere samlet
løsning. Fortsættelse følger……... :-)
I Tennis-Danmark så er den nye sammenslutning – Tennisøst – ved at falde på plads.
Fra vores side, så er oplevelsen, at Tennisøst
arbejder seriøst med at tilpasse tennistilbuddene til klubberne – og det nyligt afholdte
Østdanske mesterskab er nu Danmarks største.
På vores egen trænerside, så har vi stor
glæde af de juniorer som ”vokser op” og tager
ansvar som trænere - og bredere - i klubben.
Alt samme styret af vores cheftræner Jens, vores juniorkoordinator Liv og Bartek. Bartek er i
stigende grad gået bredt ind som træner. Det
set-op har løftet standarden i klubben for både
junior, motionist og elite. Bartek er desværre
på vej hjem til Polen og er her kun frem til maj.
Vi er gået i gang med at stykke et nyt set-up
sammen. Her er det vigtigt at fastholde den
balance vi har mellem ”plads til alle” og mulighed for den enkelte for at udvikle sin tennis.
Det er naturligvis ikke nogen let balance når
kapaciteten er begrænset.
Forholdet mellem aktive spillere og kapacitet er specielt presset i vintersæsonen. Vi
har mange dage hvor alle baner fra 7 til 23 er
booket. For at øge tilgængeligheden har vi
åbnet op for flere motionisttræningshold og
holder baner fri til booking på lørdage, hvor
der ikke er holdkamp. Det vil vi fortsætte med
til næste år.
På trods af kapacitetsproblemerne, så er et
højt aktivitetsniveau positivt. Aktiviteten på og
omkring banerne er jo det som gør klubben et
sted man vil være. Det kræver at vi har gode
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miljøer på junior, senior, motionist og eliteniveau. Uden disse miljøer, så er ATK ikke ATK.
Det er derfor vi vil fastholde et højt niveau for
træningstilbud i klubben. Det er naturligvis vigtigst at tilbyde god træning til juniorerne, men
gode træningstilbud til alle gør klubben mere
levende. Det samme gælder muligheden for at
spille på hold eller være deltage i tværgående
arrangementer, som f.eks. træningslejrren.
Igen i 2020 vil vi give tilbud om en træningslejr
i påsken. Vi arbejder med forskellige muligheder i udlandet. Hvis de glipper kan vi altid
holde den på anlægget. Der kan læses mere
om aktiviteterne omkring junior, motionist og
elite i bladet. Her skal blot nævnes, at alle forslag, tilbagemeldinger og håndsrækninger til
aktiviteter gerne modtages.
Klubben er afhængig af frivillige – og de
mange aktiviteter kræver en stor frivillig indsats. Der er heldigvis fortsat mange frivillige
i ATK som bidrager. Det spænder bredt fra
holdkaptajner, turneringsledere, Hyg-Ind, trænere som tager en ekstra tjans, festudvalget,
turneringsudvalget, frivillige omkring hallen osv
osv. Bestyrelen vil gerne sige tak for den store
indsats som er ydet i 2019. I bestyrelsen er
Anders og Liv kommet ind som hhv. sekretær
og juniorrepræsentant. De har været i ATK
i mange år, hvilket sikrer en god kontinuitet
samtidig med at vi får nye ideer og vinkler på
tingene. Endelig så skal der endnu engang
lyde en særlig tak til de frivillige i sekretariatet.
De sikrer at klubben fungerer som den skal
med medlemsadministration, kontakt til kommunen, problemer med reservationssystemer
osv osv. Tak.
På generalforsamlingen vil vi igen i år uddele prisen som årets ATK’er, dvs en (eller
flere) ATK’ere som på særlig vis yder en stor
indsats for klubben.
Økonomisk kommer vi ud af 2019 med et
fint balanceret regnskab. Med egen drift af
banerne, fortsat højt aktivitetsniveau og vores
ambition om bedre indendørsfaciliteter, har
økonomien et fornuftigt niveau. Bestyrelsen
lægger op til uændret kontingent.
Vi glæder os til tennis i ATK i 2020.

På Bestyrelsens vegne
Peter Biltoft-Jensen
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ALTID BEDSTE PRISER
OPSTRENGNINGER FRA DAG TIL DAG
Priser kr. 100 – 115 – 135,Specielt for ATK: Opstrengningskort betal for 5 og få 6

SKO f.eks.:
Asics Solution H & D 1.300 kr. 800 kr.
Wilson Kaos H & D 1.000 kr. 500 kr.
Babolat Wimbledon (41-44) 1.200 kr. 400 kr.

Tennis ketchere f.eks.:
Babolat Rival 1.200 kr. 600 kr.
Babolat Boost 1.400 kr. 700 kr.
Wilson Traid Tree 1.600 kr. 1.100 kr.
Babolat tennistaske 600 kr.
Lotto tennistaske 1.000 kr.

400 kr.
550 kr.

ALTID 25% - 65% R ABAT PÅ VEJLEDENDE PR I S ER
SPECIALE: FODBOLD – HÅNDBOLD – TENNIS – BADMINTON – SQUASH – LØBESKO – FRITIDSTØJ – OPSTRENGNINGER

OLSEN SPORT
Godthåbsvej 86 – 2000 Frederiksberg - Tlf. 60 75 11 48
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 12.00 - 17.30 - Lørdag 10.00 - 14.00
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ÅRSBERETNING ELITEN

2019 har været et år, hvor der forsat har været
stor fokus på den øgede aktivitet for at sikre at
ATK fortsat er aktuel og med i toppen i DTFs
holdturnering. Udendørs rykkede 1. herre op
i elitedivisionen efter sidste år at have misset
denne med mindste marginal. 2. herre viste
også god fight og sluttede, som nr. 2 i puljen.
På damesiden var der lidt større problemer, da
der grundet graviditeter, udlandsophold, skader mv. var flere spillere, som ikke var i ilden,
som normalt. Dog bliver 1. damer i 1. division,
mens både 2. damer og 3. damer at finde i liga
2 næste udendørs sæson.
I nuværende holdturnering duellerer 1. herre
i elitedivisionen, som har vist sig at være et

hårdt selskab. 2. herre og 3. herre befinder sig
midt i tabellen. Hos damerne ligger 1. damer
pt til oprykning til elitedivisionen, mens 2. og
3. damer begge ligger i den nedre halvdel af
tabellerne.
I den kommende sæson vil der være fokus
på sammenholdet, således vores spillere forsat
vender tilbage til ATK efter barsel, udenlandsophold, flirts med padel samt skader. Da ATK
er en seniorklub modsat mange andre klubber i
dansk tennis er det her, som vi skal skille os ud.
Det viser sig også på veteransiden. Her er vores
+40 hold rykket op i elite-rækken, mens vores
+50’ere missede muligheden for medaljespil
med mindst mulig marginal.
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Herredouble Veteran

NYT FRA ”BREDDEN”
Kært barn har mange navne ;-). Men ”Bredden” består pt. af Motionsudvalg, Turneringsudvalg og 4.-8. holds-, incl. Veteran B-udvalg.
Motion
I breddeudvalget arbejder vi på flere idéer.
Vi skal have møde om dem og forelægge for
bestyrelsen i løbet af 2020.
Bla forsøger vi at få et foredrag op at stå, hvor
vi håber at få besøg af en tidligere elitespiller,
der skal holde foredrag for os, og gerne komme med gode tips og tricks til at højne den enkeltes tennisniveau, og hvor vi håber på noget
fællesspisning eller lignende efterfølgende.
Hyg ind er gået rigtig godt i 2019. Typisk ca
24-28 deltagere hver onsdag og rigtig mange
nye medlemmer. Kun én aflysning pga regn så
vejret var med hyg ind i 2019.
Turneringsudvalg
Turneringsudvalget har i det forløbne år afholdt
doubleturnering og klubturnering.
Doubleturneringen blev afholdt i slutningen

af juni og havde god deltagelse med mange
tætte kampe. Der blev spillet en formiddagsog en eftermiddagsturnering i dejligt vejr.
Klubturneringen er efterhånden blevet en
rigtig stor turnering med mange rækker fra Arække til C-række og veteranrækker også. Der
er en række for alle spillere - elite som motionist, double- som singlespiller.
Klubturneringen blev afviklet fra begyndelse
af august til midt i september. Den blev som
de senere afviklet med at deltagerne selv arrangerer og booker tidspunkt for deres kampe
i modsætning til på-forhånd-af-klubben-bookede tidspunkter. Det fungerede igen i år godt
og alle deltagere skal have ros for indsatsen
med at få kampene afviklet selv om vejret i
nogle uger ikke var den store medspiller.
Du kan se alle resultaterne fra klubturneringen (også fra tidligere år) inde på hjemmesiden.
I det kommende år vil I kunne se frem til
doubleturnering og klubturnering igen, og vi
tænker at supplere med en turnering eller to.
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Mix A

Herresingle Veteran

Herresingle B

Herresingle C

Damedouble
C, hvor der
lige mangler
et par stykker

Mix Motion
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DEN GLADE BEHANDLER
tilbyder Massage og Zoneterapi
10 års erfaring: Uddannet i sports massage, fysiurgisk massage, zoneterapi herunder
muskulær zoneterapi arbejder fast 2 dage ugentlig som massør hos en kiropraktor
(hvor der er mange knogle og muskel problemer grundet sportsudøvelse)

30 minutter 300 kr
60 minutter 450 kr
90 minutter 600 kr

Introduktionstilbud 10% rabat til
ATK medlemmer i hele maj måned
Ring og få en aftale 28 12 21 69

Den glade behandler v/Heidi Frederiksen
CVR: 33233590. - RAB 3612
Borups Alle 249 A, 2tv (kun 5 minutter fra tennisbanerne)
2400 København NV
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Herredouble B

Herresingle A

Damesingle A

Herredouble A

Mixdouble B

4.-8. OG VETERAN B-HOLD
Tennis Øst havde ændret en del på turneringsformatet i 2019. Blandt andet var der to damesingler mod tidligere èn, det gav udfordringer
på damesiden, i nogle rækker meget små puljer, så man spillede mod samme hold både ude
og hjemme, til gengæld slap man for at køre
meget langt, ingen måtte spille mere end 9
holdkampe, selvom man frit kunne rykke op og
ned mellem hold, og en del andre ændringer.
Noget var godt og andet var skidt. Vi har
deltaget i en ad hoc gruppe, hvor forskellige
klubber kunne komme med input til turne-

ringsformen, så vi håber turneringen lander lidt
bedre i 2020.
Udendørstræning forløb fint med mange
tilmeldte spillere. Som noget nyt var træningen
delt i to niveauer med Bartek som træner og
Mohamed som hjælpetræner. Det format fungerede godt.
Indendørstræning er også gået fint med
mange deltagere og med Bartek som hovedtræner.
Resultater og stilling fra holdkampe kommer
i næste blad
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JUNIORAFDELINGEN
HAR HAFT ET GODT ÅR
Af Liv Deleuran-Skjold
Vores juniorer har vist god flid på træningsbanen i år. Det er dejligt at vi er ved at have nogle gode
”grupper” af unge mennesker som spiller og har det sjovt sammen. Det har båret frugt. Begge
vores juniorhold (U16 og U14) har kvalificeret sig til TennisØst holdmesterskabernes slutspil. U16
via en 2 plads i deres pulje og U14 via en flot 1 plads, som blev sikret via en flot 4-2 sejr over KB
(se billedet)
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DER ER GANG I JUNIORSPILLERNE
– OGSÅ UDEN FOR TRÆNINGEN
Også individuelt klarer de sig godt og vi har
igen fået sig en stærkt spillende juniortruppe,
hvor atk’erne hiver medaljer hjem.
Til DM udendørs blev Katerina Norup Hansen 3/4 i U18 dame single og det samme med
Mikko Bach Hansen i U12 herre double
Søskende parret Katerina og Helena Norup Hansen var også fremme i skoene ved
SM skummesterskaber 2019. I senior vinder
Katerina og Helena får en flot 2. plads i U14
damesingle.
Spillerne har også trænet effektivt i hele
juleferien, hvor der er tikket beskeder ind om
banetider både kl. 06.00 og kl. 22.00.
Så vil man altså rigtig gerne træne og altså
også spille en masse turneringer.
2020 er også allerede spillet varm.
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Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Genforeningspladsen 37
2400 København NV
kim@nedergaards-haveservice.dk
www.nedergaards-haveservice.dk

Træfældning · Stubfræsning · Beskæring · Hegn
Brolægning · Alment havearbejde · Havedam/vandfald
Snerydning/saltning · Ejendomsservice
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AT K- H A L L EN – V IN T ERHIL SEN

Af Henrik Ravnild

Rigtig godt nytår 2020.
Alle brugere af hallen skal vide hvor glade
bestyrelsen er for at udleje banerne. I november 2019 slog vi rekord i udnyttelse af
banerne. I tidsrummet 07.00 - 23.00 nåede vi
op på hel 91,7% i udnyttelse. Det er uhørt flot
og tak for det.
Vi arbejder fortsat på en løsning med en
bane mere, men det er virkelig svært i forhold
til kommunen, men vi er fortrøstningsfulde!
Sidste år fik vi tætnet vinduerne i loftet/
kip. Ved meget specielle vindforhold kan det
fortsat hænde, at der kommer lidt vand ind i
hallen. Tør det op og pas på, at I ikke glider
uheldigt. Det vil i værste fald være jeres egen

ulykkesforsikring, der skal dække jeres skader.
I kan med fordel bruge den vandstøvsuger, der
står i hallen.
Vi får meget sjældent ros, men det hænder
at nogen synes, at oprydningen er for dårlig og
rengøringen for sjælden. Vi forsøger efter bedste evne at klare opgaverne, men det er meget
krævende, når der nogle gange er 20 juniorer
til træning. Det giver et enormt pres på boldesmuller. Måske skulle vi opfordre brugerne
til at spille med gamle bolde, der ikke sviner så
meget? Spøg til side - vi og rengøringen gør
det bedst muligt. Oprydning i the køkkenet er
alene brugernes egen opgave!
Endnu engang godt nytår.

Bestyrelser og spilleudvalg i 92 år
På ATKs hjemmeside vil der i løbet af januar blive lagt en oversigt over bestyrelser og spilleudvalg siden 1928.
I er velkomne til at komme med kommentarer eller rettelser til atk@atk-tennis.dk, hvis I har lyst
Listerne er lavet på grundlag af klubbens arkiver.

Deadline for nr. 2 / 2020 er den
22/3 med udgivelse omkring uge 16
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DAI 2019
2019 har været et fint år for DAI med ca. det
samme aktivitetsniveau som tidligere år.
Nedenfor er listet et par highlights og plan
for 2020.
Hvis der er forslag til nye aktiviteter eller
finpudsning af de gamle, skal I endelig lade os
det vide.
CSIT WSG 2019 Tortosa
I første uge af juli måned drog 22 forventningsfulde tennisspillere med ledere til CSIT
World Sport Games i Tortosa i Spanien. DAI
stillede med 2 senior- og 2 veteranhold, som
skulle dyste med de andre nationer.

Tortosa er en middelstor meget hyggelig by
200 km syd for Barcelona, hvor et livligt natteliv med mange udendørs barer gjorde sit til et
godt ophold uden for tennisbanerne.
CSIT havde som sædvanlig flot fælles indmarch
med de mange hundrede deltagere i mange
sportsgrene, ligesom det blev en uforglemmelig
fælles afslutning i en central beliggende park med
optræden og levende musik. Flot arrangement.
Tenniskampene blev spillet på et højtbeliggende anlæg med 6 grus- og 2 hardcorebaner,
samt swimmingpool til afkøling. Meget velvalgt,
da temperaturen sneg sig op på 35 grader midt
på dagen.
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PROGRAM 2020
Endelig datoer og
placering ligger endnu
ikke helt fast, så der
kan ske justeringer.

Januar-april:
Indendørs holdturnering, Ryparken
Pinse:
Pinsestævne, ATK
Weekend slut juli
eller start august:
Holdturnering, ATK
Weekend i september:
Landsstævne, KTK.
Oktober-december:
Indendørs individuel
turnering, Ryparken

Ses på banerne
DAI Region
Hovedstaden,
Tennisudvalget
Resultatmæssigt måtte DAI's bedste seniorer for første gang i flere år se sig henvist
til sekundære placeringer. Det var som om at
niveauet var hævet en tand. Mexico deltog for
første gang og det med et meget stærkt og
velspillende hold. Guld til dem, med Østrig på
2.pladsen. Danmark fik en 6. og en 7. plads
hos seniorerne.
Hos veteranerne var Danmark bedre med
og det blev til sølv til bedste hold efter Brasilien og en 4.plads til 2. veteran hold.
Søndag d 7 juli vendte alle hjem til Kastrup
med mange gode minder om et rigtig godt arrangeret World Sport Games.

Lidt om DAI's Landsturnering 2019
Landsturneringen 2019 blev afviklet i KTK en
weekend i september med udmærket tennisvejr.
Der blev afviklet kampe og fundet vindere
i 11 rækker og turneringen var færdigafviklet
søndag aften kl 18:30.
Antal deltagere var lidt mindre end sædvanlig da turneringen lå i konkurrence med
Tennis Øst's afsluttende mesterskaber i alle
rækker. Derfor vil der være opmærksomhed
på hvilken dato Tennis Øst vælger i 2020 og så
lægge DAI's Landsturnering derefter.
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Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?
Af Charlotte Bak, sekretariatet
Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem
er, at man har betalt sit kontingent rettidigt med det opkrævede beløb.(Betalingsfrist 1.
marts) .
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal fuldtidsmedlemskaber i ATK.
Medlemmer overføres efter anciennitet.
Fremsendelse af alle ønsker om ændring af
medlemskab skal ske senest 1. marts 2020.
Hvis du ønsker at ændre dit
medlemskab, har du 3 muligheder:
1. Du bruger formularen på hjemmesiden
2. Du sender klubben en e-mail.
3. Du skriver et brev til klubben.

Lige meget, hvilken metode du vælger, skal
du oplyse navn, medlemsnummer og hvilket
slags medlemskab du ønsker.
Medlemmer, der ønsker et medlemskab,
der koster mindre end det, de har, må gerne
ændre deres indbetalingskort og sende det
nye beløb.
Medlemmer der bliver
fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, vil vi sende dig
en opkrævning på det resterende kontingent
omkring 1. april. Hvis du ikke har fået besked
inden d. 15. april, er du ikke blevet fuldtidsmedlem i år.

Senioridrætten

IT-kommunikationsudvalget

Af Henning Poulsen

Af Bruno Hasselberg

Jeg ønsker alle i senioridrætten
et Rigtigt Godt Nytår.
I øjeblikket er vi ca. 40 i vort
afsnit.
Endnu en gang kunne jeg godt
tænke mig, at der var flere deltagere til Petanque, så hold jer
ikke tilbage.
Samværet på terrassen er en
vigtig del og vi kan nyde Cafeens
service, enten det er Pia eller
Lars, der i køkkenet.
Efter standerhejsningen er vi
klar til at indtage banerne endnu
en gang og vi starter tirsdag den
5. maj 2020 og efter spillet ses vi
på terrassen.

Udvalget har i løbet af 2019 udsendt 13 nyhedsbreve og 2 stk. ATK NYT.
Det har ikke været lige nemt hver gang. Der
har manglet lidt opbakning og input fra flere
sider. Håber det bliver meget bedre i 2020.
Vi har også forsøgt at følge med og redigere
på vores hjemmeside. Det har måske ikke været optimalt, men vi har gjort hvad vi magtede.
Der er desværre flere der forlader udvalget
(til generalforsamlingen) af forskellige årsager,
det er:

På Gensyn og TAK for et flot år
2019.

Henning Poulsen
Nikolas Vedel
Bruno Hasselberg.
IT-kommunikationsudvalget består fremover
indtil videre af:
Susanne Manniche
Lars Husby
Per Bach fra bestyrelsen.
Med håb om det bedste fremover ønskes alle
et godt nytår.
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Hvordan betaler
man til ATK og
ATK-hallen?

SEKRETARIATET
ERINDRER OM:
Husk at give ATK besked, hvis du får
ny e-mail-adresse eller skifter adresse,
så du ikke risikerer at miste dit medlemskab, fordi din opkrævning ikke når
frem.
Husk at betale kontingent til tiden.
Opkrævning vil blive udsendt i sidste
halvdel af februar med betalingsfrist 1.
marts 2020. Kort efter betalingsfristens
udløb begynder vi at slette medlemmer, for at finde ud af, hvor mange nye
medlemmer, der er plads til. Hvis man
ikke betaler til tiden risikerer man at
miste sit medlemskab..
Ved brug af netbank: Husk at bruge
det rigtige kontonummer og opgiv dit
navn.! Der er stor forskel på at betale
til ATK eller til ATK-hallen.

Der er stor forskel på, om du betaler til
ATK eller til ATK-hallen. Pengene ender
2 forskellige steder!
Hvad skal betales til hvem?
ATK: Her betales: Almindeligt ATK
kontingent, alle indmeldelsesgebyrer,
alle træningsgebyrer, både sommer og
vinter træning.
ATK Hallen: Her betales: Vinterkontingent og baneleje.
1.	I begge tilfælde kan man betale
online ved at gå ind på ATKs hjemmeside: www.atk-tennis.dk
	Klik på banebooking i øverste venstre hjørne. Vælg ATK eller ATK-hallen. Log ind med medlemsnummer
og pinkode. Derefter fremgår det af
skærmbilledet, hvordan der betales.

Kontortid:
Fra ca. 1. maj til ca. midt i oktober, er
der kontortid på tirsdage kl. 19-20.

2.	Man kan betale det udsendte FIkort.

I vinterhalvåret er der kontortid på mandage kl. 18 -19.

3.	
Man kan overføre penge til
ATK: 5331 0415586
(Husk at meddele navn og medlemsnummer).

Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan
du fx indtale en besked på klubbens
telefonsvarer eller sende en mail til
atk@atk-tennis.dk.

	ATK-hallen: 5331 0240816
(Husk at meddele navn og medlemsnummer).
Hvis du er tilmeldt en betalingsservice
ordning, hvor beløbet automatisk trækkes fra din konto, skal du ikke betale
online.
Vær opmærksom på at en betalingsservice til ATK ikke gælder til ATKhallen, og omvendt.
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Ønsker alle et godt nytår!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

