ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

1 - januar 2017

ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
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@dongenergi.dk
99 55 79 23

Turneringsudvalg
Marianne Ritschel
marianne.ritschel@youmail.dk
60 62 06 63

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

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

Eventudvalg
Madicken Baltzer Andersen
Madicken.baltzer@gmail.com
26 11 20 13

Holdudvalg (4.-7.+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@dongenergi.dk
99 55 79 23

Breddeudvalg
Pladsen er ledig

Sekretær
Ole Juhl
olejuhl@webspeed.dk
28 56 58 23

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Katrine Sundgaard Christensen
Sponsorudvalg
katrine_c@hotmail.com
Cathrine la Cour
21 48 68 18
cat@cattenbaum.dk
22 50 41 36
Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Cheftræner
Jon Tybirk
New Tennis v. Jens Seibæk
jon.tybirk@live.dk
newtennis@newtennis.dk
26 23 0615
40 76 96 94

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

Bladredaktion

Fundraisingudvalg
Kirsten Wæver
kibw@mail.tele.dk
27 21 12 54

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 2. februar 2017 kl. 19.00
i klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent			
Protokol og beretninger			
Regnskab			
Budget			
Indkomne forslag
- Vedtægtsændring			
6. Valg		
a. Kasserer
Lars Knudsen		
b. Næstformand
Per Bach		
c. Bestyrelsessuppleant
Karin Munk Petersen		
d. Revisor
Thue Jensen		
e. Revisorsuppleant
Paul Lennholm		
f. Eliterepræsentant
Katrine Sundgaard		
g. Juniorreræsentant
Jon Tybirk		
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 til behandling på generalforsamlingen samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal være
ATKs kontor i hænde senest den 23. januar 2017 kl.18.00 på adressen Genforeningspladsen 54,
2400 København NV.

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 for sæson 2017 findes på side 26

side

3

ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

1 - januar 2017

Bestyrelsens beretning for 2016
Af formand Peter Biltoft-Jensen

2016 stillede nye udfordringer til vores klub og hvordan vi driver den.
Den største ændring er at vi har overtaget
driften af banerne fra Kommunen. Her spillede
medarbejderne positivt med – og vi vil gerne
takke for den gode overgang og for det gode
samarbejde vi altid har haft med folkene på
Genforeningspladsen. En del af ”overgangen
til egen drift” var at bane 5-8 skulle renoveres.
Det stod HP Tennis for og efter ”indspil”, så
står bane 5-8 skarpt. Som bekendt har det
været Claus Larsen fra tennisbane.dk som har
stået for driften af banerne. Vi har været heldige med at få en rigtig god kapacitet til at varetage vores baner. Med det fokus som egen
drift giver, så åbnede banerne allerede før
midten af april – og vi kunne holde dem åbne

helt hen til efterårsferien i midten af oktober.
Vi har aftalt med Claus at vi også i 2017 åbner
så tidligt som muligt - alt efter hvornår frosten
forlader jorden og hvor våd marts/april bliver.
2016 blev året hvor vi havde glæden af at
modtage medlemmerne fra Borup. I forbindelse med overgangen til egen drift af tennisanlæg og stigende kommunale krav om
dokumentation mv valgte Borup at blive en del
af ATK – og vi er nu også 40-50 ”gamle Borup’ere” i klubben, ligesom bane 8 er en del af
det samlede anlæg.
Sidst på sæsonen gik arbejdet med at omforme Genforeningspladsen i gang. Som man
kan se på illustrationen nedenfor, vil det ændre

(KAN VI FÅ EN ILLUSTRATION IND ?)
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de ydre rammer for ATK. På Genforeningspladsen anlægges en permanent skøjtebane
(kun aktiv om vinteren) og der kommer kunstgræs på fodboldbanen. Der bliver endvidere
opført bygninger ved bane 5-8, ligesom der vil
blive anlagt en lille høj. På den ene side giver
det bedre tilskuerfaciliteter for bane 5-8, men
det vil også gøre ”afstanden” mellem bane 1-4
og 5-8 lidt større. I bestyrelsen følger vi projektet tæt og forsøger at få de små-justeringer ind
som vi kan trænge igennem med.
Uanset hvilke ændringer der kommer i rammerne, så er det tennis og aktiviteterne som
skaber ATK. Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau i ATK – og klubben er i modsætning
til mange andre klubber ”fuldt booket”. Det
er dejligt at være i ATK – der er aktivitet på
motionist, junior, elite og veteranniveau – og
cafeen er et vigtigt samlingspunkt. Også rent

sportsligt har ATK gjort det godt, fx med flotte
placeringer i de bedste rækker for både damer
og herre, resultater i bredde-turneringer og
det tredje DM på stribe for veteraner. Der kan
læses mere om dette andetsteds i bladet, men
resultaterne er skabt på baggrund af en fælles glæde ved tennis og ved at støtte op om
hinanden. Fx så er vores ”elite-pige” gruppe
nu en af Danmarks bredeste og stærkeste. Det
er kommet ud af gensidig opbakning, at ATK
er et skægt sted at være – og så naturligvis et
godt solidt trænerteam.
De fysiske rammer er vel den vigtigste
begrænsning for klubben – og det gælder
specielt i Hallen. Vi er i forhandlinger med
Kommunen og fredningsmyndighederne omkring en udvidelse af hallen med en ekstra
bane. Denne vil blive lagt et lille stykke ind på
den fredede Bellahøjmark – men det har lange
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udsigter. For at skabe bedre mulighed for at
ATK’s medlemmer kan spille hen over vinteren,
har vi derfor opsagt en del af de baner vi hidtil
har udlejet til KFUM - og stillet dem bredt til
rådighed i ATK. Vi håber at disse tiltag kan
være med til at give alle medlemmerne en mulighed for at spille hele året. Det er en vigtig og
svær opgave for bestyrelsen at søge at vægte
mellem de forskellige aktiviteter på bredde,
junior, senior og eliteniveau. Vi vil gerne have
input til hvor vi kan gøre det bedre.
Økonomisk kommer vi ud af 2016 med et
overskud. Efter et par lidt svære økonomiske
år - har vi nu en god balance mellem indtægter og udgifter. Givet vores ambition om fortsat
højt aktivitetsniveau, lægger bestyrelsen op til
uændret kontingent.
Der er mange frivillige i klubben som støtter
op om aktiviteterne. Der være sig som holdkaptajner, turneringsledere og festarrangører.
Det største læs trækkes i sekretariatet. Tusind
tak for indsatsen til alle frivillige – uden den
var det ikke ATK. Bestyrelsen valgte i 2016 at
indstifte en pris som årets ATK’er. I 2016 blev
det uddelt til Ann Køllgård for hendes utrættelige arbejde med Hyg-Ind. Mange er igennem
årene blevet ”sluset ind” i klubben via Hyg-Ind
– og mange har haft løbende glæde af at være
en del af Hyg-Ind – både sommer og vinter.

Ann døde desværre i efteråret – og Anns smittende humør og store engagement i klubben
vil blive savnet.
Vores hovedsponsor er Joma. I den forbindelse har vi fået ny leverandør af Joma’s
produkter – det er den lokale Sportsstore i
Brønshøj. Vi har lagt godt fra land og er meget tilfredse med samarbejdet. Joma yder et
vigtigt bidrag til klubben og det er muligt at få
nogle yderst attraktive tilbud herfra. Desværre
har Arbejdernes Landsbank valgt at trække sig
som sponsor efter 30 år. Vi har været meget
glade for samarbejdet – og vi håber, at vi en
dag igen kan byde velkommen tilbage til AL.
I 2015 fik vi en ny struktur i bestyrelsen,
hvor elite, bredde og junior var direkte repræsenteret. Det fungerer godt. Vores fortsatte aktivitetsniveau, udfordringer omkring de fysiske
rammer, nye rammer på Genforeningspladsen
sætter dog bestyrelsens arbejde under lidt
mere pres. Med års mellemrum er der behov
for at vi afsætter tid til at drøfte ATK på den
længere bane. I bestyrelsen vil vi derfor samles en weekend til dette – og ethvert input til
den langsigtede udvikling af ATK er mere end
velkomment.
Det har været et spænende 2016, hvor vi
har delt glæden ved tennis. Vi ser frem til tennisåret 2017.

Redaktionen og ATKs
bestyrelse ønsker
alle et godt nytår!
side
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Eliteudvalget
Af eliteudvalgsformand Katrine Sundgaard Christensen
2016 har været et begivenhedsrigt år for elitetruppen i ATK. Ikke kun er denne blevet større
grundet tilgang fra nye spillere, der har også
været større aktivitet både på træningsbanen,
turneringssiden samt på den sociale front.  
I løbet af sommeren deltog ATK med 2
damehold samt 3 herrehold i DTF’s holdturnering. På damesiden med et hold i 1. division
samt et hold i 2. division, hvor målet for begge
hold var oprykning, således at vi kunne få
muligheden for endnu et damehold til vores
mange aktive damespillere i truppen. De 3
herre hold er placeret i henholdsvis elite, 1. og
2. division - altså de tre højeste.
1. holdets damer havde en rigtig god sæson
med mange flotte kampe og sejre. Desværre
måtte de se sig slået i den afgørende kamp
efter at have haft en matchbold. Det betød,
at det at komme retur til elitedivisionen udendørs, må vente til sæsonen i 2017.
2. holdet havde en ligeså flot sæson med
mange gode sejre, som faktisk kvalificerede
holdet til en oprykningskamp for at komme op
i 1. division. Men da 1. holdet ikke rykkede op
gik chancen til en anden klub, da man ikke kan

have to hold i samme division.
På herresiden var der stor spænding, da vi
inden sæsonen mistede vores 1.single Mohamed. Dog viste 1. holdet på herresiden stort
format og gik i mellemspillet i elitedivisionen,
og sikrede sig dermed at de også er at finde
her i 2017.
2. holdet måtte kæmpe en del for at blive
i 1. division, da udstationeringer og skader
gjorde holdet lidt sårbart overfor afbud. Men
efter en god slutspurt og indsats i de afgørende kampe lykkedes det for holdet at beholde sin plads i 1. division.
3. holdet blev ramt af afbuddene fra de
ovenliggende hold og på trods af en god indsats og holdånd, så måtte de inkassere et nederlag i den afgørende kamp, hvilket betyder
at holdet rykker fra 2. division ned til Københavnsserien i 2017. Og da vi allerede havde
vores 4. hold placeret her, betyder det, at de
også må en gang nedad til Serie 1.
Indendørs deltager ATK også med 2 damehold samt 3 herrehold i DTF’s holdturnering.
På damesiden med et hold i elitedivisionen
samt et hold i 2. division. Herrerne er også
side
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J P M Reg ns k a b
v/Jens Peter Münchow
Følgende tilbydes:
• Bogføring, momsregnskab
• Udarbejdelse af regnskab
• Hjælp til selvangivelse
• Økonomisk rådgivning
3031-9032

Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

j.munchow@mail.dk

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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her at finde i de 3 højeste divisioner. Der er for
nuværende pause i holdturneringen indendørs
med opstart igen i start februar. Dog har holdene haft en super god start på turneringen.
1. holdets damer har kvalificeret sig til mellemspillet, på trods af dommedagsforudsigelserne fra Tennisavisen, og ligger pt på en delt
1.plads med KB. Med lidt held og en ekstra
god træningsindsats kan holdet komme med i
medaljeslutspillet for første gang!
2. holdets damer ligger også i top i deres
pulje og har vist stort format ved at vinde de
tætte kampe, når det gjaldt! Hvis det fortsætter er der mulighed for oprykning til 1. division,
og dermed et ekstra hold til næste indendørs
sæson. Vi krydser alle fingre!
1. holdets herrer fik en hård medfart i starten af holdturneringen indendørs, da de kom
i pulje med KB, Århus 1900 og Fruens Bøge,
som alle må betegnes, som yderst stærke
hold. Det fik drengene også at føle, hvorfor

de første point først kom på kontoen, da vi
besøgte Fyn i sidste holdkamp. Der skal nu
kæmpes efter årsskiftet på at få den bedst
mulige placering i nedrykningsspillet, således
at vi kan forblive i elitedivisionen.
2. holdets herrer har trykket på speederen
efter første runde og ligger derfor lunt placeret
på en 3. plads i puljen. Målet er for holdet at
blive i 1. division, hvilket pt ser fornuftigt ud.  
3. holdets herrer har vist stor styrke og ligger for nuværende på en delt 2. plads i puljen i
skarp forfølgelse på 1. pladsen. Målet er også
her at forblive i rækken, således vi også næste
år har 3 herrehold i de 3 højeste rækker i Danmark på herresiden.
Som optakt til alle de gode resultater har
truppen blandt andet været på træningslejr i
Malaga, haft kampspilsstævner, bowlingarrangementer, med videre, som har været med
til at løfte den sociale side af at være medlem i
ATKs elitetrup.
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BILLEDER FRA
KLUBMESTERSKABER OG
DOUBLETURNERINGER
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ATK turneringsudvalg 2016
Af Marianne Ritschel

ATK Indendørs Klubmesterskaber 2016
Der blev i år afvikles indendørs mesterskaber
i damesingle (16. januar), herresingle A (30.
januar), herresingle B (12. februar) og mixdouble (26. marts)

ATK DOUBLETURNERING 2016
Den årlige doubleturnering fandt sted lørdag
den 2. juli 2016. Vejret drillede, og turneringen
kom først igang efter frokost. Det betød imidlertid, at enkelte spillere måtte trække sig og
kun spille i 1 række.
Resultaterne for de enkelte rækker:

MESTRE BLEV:
Damesingle
Herresingle A
Herresingle B
Mix-double

rangliste er der stadig. Turneringsudvalget skal
i starten af 2017 evaluere forsøget.

Tina Hannberg Rogers
Joakim Groth
Jonas Ask Knudsen
Tina Hannberg Rogers/
Hans Jørgen Dybro

Herre double B/Motionist
1 - Ivan Kristensen / Nikolai Vedel Petersen
2 - Jesper Munk / Claus Carlsson

ATK Liga 2016
Blev afviklet i to runder 15. maj-30. juni og 1.
juli-15. august. Deltagerne blev inddelt i divisioner, hvor alle kunne spille mod alle. Ranglisten
blev efterfølgende opdateret ud fra resultaterne.
Som noget nyt har vi testet et online rangliste system www.tennisengine.com hvor spillerne selv efter kampen skulle indtaste resultatet. Det har kun været en test, og den ’rigtige’

Mix double B/Motionist:
1 - Madicken Baltzer Andersen / Simon Rex
2 - Katja Daugaard / Finn Aarup Jensen

Dame double B/Motionist
1 - Kirsten Væver / Marianne Ritschel
2 - Olga Marcenko / Nicol Reznitsky

Klubmesterskaber 2016 blev afviklet i perioden 13. august - 10. september 2016. Mestre blev:
Herresingle A

Stefan Risager

Damesingle A

Katerina Norup Hansen

Herredouble A

Christan Bernsen Borg / Kenneth Larsen

Damedouble A

Katerina Norup Hansen / Natasha Engelhardt

Mixdouble A

Julie Sofie Bjørn Olsen / Simon Rex Thomsen

Herresingle B

Mikkel Stilling

Damesingle B

Annemarie Dencker

Herredouble B

Anders Dorph / Nikolas Vedel Petersen

Damedouble B

Birthe Henriksen / Eva Vesterdal

Mixdouble B

Puk Hoffmeyer / Martin Thiemann

Herresingle C

Ole Mackeprang

Herredouble C

Finn Aarup Jensen / Kim Bækgaard Nielsen

Mixdouble C

Tatsiana Minkina / Michael Norup Hansen

Veteran Single

Per Jørgensen

Veteran Double

Ivan Kristensen / Peter Biltoft-Jensen

Junior drenge

Eik Sylvester Bechgaard
side
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BREDDEUDVALGET
Af Dennis Lind

Årets indspilningsturnering blev afholdt i starten af maj 2016. Der deltog 45 herrer og 25
damer. Efter turneringen blev ranglisten justeret, og i samarbejde med holdkaptajnerne blev
årets holdsammensætning udfærdiget.
Sommeren over har ca. 30 holdspillere
deltaget i søndagstræningen. Vintertræningen
er i gang – den er mindre af omfang, de deltagende spillere har 8 træniningsgange hen over
vinteren. Der er aktuelt 24 spillere.
Læs mere om mulighederne for at blive udtaget til ATKs breddehold andetsteds.

prøve kræfter med sig selv og andre indenfor
holdturnerings-rammen skal læse det følgende
grundigt.
Det overordnede kriterium er, at man er
aktiv på ATK’s rangliste (læs evt. om denne på
hjemmesiden)
For at komme i betragtning til holddeltagelse skal man
1.	deltage i Indspilningsturneringen, som arrangeres af breddeudvalget og som afholdes i de første uger af maj – den annonceres
på klubbens hjemmeside i slutningen af
april, så hold øje med dette.

Breddeudvalget – turnering for seniorer
Breddeudvalget står for at organisere
seniorholdene, som er under Københavns
Tennis Union. ATK har 5 breddehold, i KTUserierne 1-4 – samt et veteranhold (kvinder
over 40 og mænd over 45). Der er ca. 12
spillere tilknyttet et hold.
Holdene dyster sommersæsonen igennem
med andre af byens tennisklubber. Hvert hold
spiller mellem 6 og 8 kampe.
Sommeren over arrangeres træning for spillerene tilknyttet holdene. I vintermånederne
arrangeres ligeledes træning for holdspillerne,
dog ikke så hyppigt som om sommeren.

2.	være på klubbens rangliste (Indspilningsturneringen giver en rangliste-placering)
3.	Meddele breddeudvalget at man er interesseret i at komme i betragtning
Erfaringen viser, at vi hvert år næsten kan inkludere alle, så giv det en tanke, om også du
vil indgå i hold-fællesskabet og udfordre dig
selv – og de andre klubber…
Kontakt gerne en af nedenstående, hvis du
ønsker at vide mere.

Hvem kan være med?
Udvalget består pt. af Lene Petri, Birthe
Henriksen, Dennis Hansen og Dennis Lind

Holdspillere og reserver udtages ved sæsonstart – og medlemmer, der kan tænke sig at

Deadline for nr. 2 / 2017 er den
14. marts med udgivelse i uge 15
side
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Juniorudvalgets beretning
Af Jon Tybirk

Endnu et begivenhedsrigt år i juniorafdelingen
er gået. Vores fokus er til stadighed på, at
kunne tilbyde faste, ugentlige træningspas
til alle de juniorer, som ønsker træning. Det
klarer vi ved hjælp af gode, fleksible trænere.
De viderefører træningen og systemet. Tak til
trænerteamet for jeres arbejde på daglig basis,
en fremragende indsats med at få enderne til
at hænge sammen.
Vi er ligesom mange andre idrætsforeninger
stærkt udfordret på skolereform og længere
skoledage. Desværre har vi, efter lang årrække
med bare fremgang, for første gang set en
tilbagegang i det antal juniorer på træningen

indendørs. Vi forsøger i høj grad at basere os
på frivillighed.
Holdturneringen. I 2016 har vi deltaget
med tre hold i juniorenes holdturnering. U16
piger A med Bjørk, Sidse, Helene, Mathilde,
Amanda og Lulu. Ungsenior drenge A med
Pelle, Andreas, Leo, Jonas og Magnus. Og
endelig ungsenior piger med Valeria, Claudia
og Isabella. Der er udkæmpet mange gode
kampe, holdånden har været god, selvom
det ikke blev til nogle puljevindere. Endnu
en gang tak til Kirsten, Michael, Thomas og
Kenneth for at tage sig af tjansen som holdledere.
side
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gjort sig bemærket i individuelle juniortuneringer, herunder en kategori 1 single turneringssejr og sølv ved UM i double. Men specielt
også med overbevisende udvikling og spil på
vores elite seniorhold. Ved Københavnsmesterskaberne blev det også til gode resultater
fra Katerina og Leos side.
Med jævne mellemrum har vi forskellige aktiviteter, som tematræninger, fitnesstennis og
familietennis/vild med kamp. Specielt havde vi
rigtigt mange af disse aktiviteter sidste vinter.
Den 17. december blev der afviklet en hyggelig juleafslutning med leg, konkurrence og lidt
julegodter.
Et af målene for 2017 vil være, at der bliver
arrangeret en bred træningslejr til en god pris,
som man har mulighed at tilmelde sig.

SommerCamp. Vores legendariske 3-dages ATK SommerCamp med leg, samvær
og konkurrence blev gennemført med stor
tilslutning i de første dage af skolernes
sommerferie. Tak til Mohammed, Nikolas,
Abas og Pelle for en super, vellykket camp!
Sommerturnering. Vores officielle, åbne ATK
Sommerturnering havde som sædvanligt
meget fin deltagelse. Der blev kæmpet i U14
og U16 drenge og piger. Sidse vandt bonusrunden. Tak til Alexander og Katerina for
turneringsledelse.
Klubmesterskaber inde & ude. Vi afviklede skum klubmesterskaber i slutningen af
indendørssæsonen. Ved sæsonafslutningen
udendørs forsøgte vi os så en afvikling over
et par weekender. Desværre var tilslutningen
meget beskeden. Men mange tak til Andreas
og Liv for at bidrage med ledelse og organisering.
På spillerudviklingsfronten har flere spillere
haft en god udvikling. Men især har Katerina
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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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Beretning fra
Eventudvalget
Af eventudvalgsformand Madicken Baltzer

Endnu et år er gået med fest og hyggeligt
samvær i ATK. Der har både været sommerfest, grill-aftener, klubfest og julefrokost. Især
klubfesten var en succes, hvor det afro-musikalske band Mofro spillede op til dans.
I september samlede flere medlemmer sig
og så Klassekampen på Spies tennisbane på
toppen har Mercur Hotel, som var en showkamp mellem ATK’s Steen Elsborg og tidligere
verdens nr. 301 Michael Mortensen. Her bar
socialisterne røde armbånd og drak lunke
Tuborg Rød, mens kapitalisterne bar blåt og

drak champagne. En hyggelig dag ’ude af
klubben’, hvor de røde tog sejren.
Eventudvalget, bestående af Lene Petri,
Lars Knudsen og jeg har dog været udfordret
på dalende antal deltagere til næsten alle
arrangementer, hvilket naturligvis er trist. Vi
ønsker KUN at deltagerantallet går opad, og
vil derfor tænke i nye baner i 2017. Vi vil rigtig
gerne have flere frivillige med i udvalget, så
tøv endelig ikke med at meld dig ind eller bare
give inputs og gode idéer.
Med ønsker om et festligt og hyggeligt 2017.
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4. holdet
Af Nikolas Vedel Petersen, holdkaptajn
Lørdag d. 14. maj 2016 debuterede 4. holdet i
KTU's København Serie.
Første modstander var Ryparkens 2. hold,
som pakkede os sammen med et 7-2 nederlag.
Ikke desto mindre var humøret højt hos
ATK's spillere, da vi nu endelig var oppe imod
kvalificeret modstand.
I utallige sæsoner forinden har vi ligget i
toppen af serie 1, hvor manglen på modstand
blev mere og mere udtalt.
Stadig lidt usikre på vore niveau, mødte vi
KTK i anden runde.
Vi pryglede dem 6-3, og 4. holdets første
sejr i Kbh. serien var en kendsgerning.
Endnu et Amagerhold fik ATK's jernnæve at
føle, da vi ydmygede ALT med et 7-2 nederlag
i tredie runde.
B93 fik kærligheden at føle runden efter
med en 7-2 øretæve.
Opturen vendte efterfølgende i runde 5 hvor
vi tabte en tæt og velspillet holdkamp til Dragør med 4-5.

I næstsidste runde lagde Nøragersminde
Tennisklub baner til et 9-0 blodbad, hvor ingen
af ATK's kampe reelt var i fare.
Sidste rundes 2-7 nederlag til den Kristelige
Forening fra KFUM skal ikke kommenteres
yderligere her.
4. holdet endte på en samlet 3. plads i
Kbh.serien med 4 vundne og 3 tabte holdkampe.
Havde vi vundet blot en enkelt kamp mere,
havde vi endt på anden pladsen - ikke dårligt
for et oprykkerhold fra Arbejderklubben.
Desværre spiller 4. holdet atter i serie 1 i
sæson 2017 - SUK!
ATK's 3. hold rykker ned i Kbh.serien, og
skubber derved 4. holdet ned i serie 1.
El Capitan takker af for denne gang, og
overlader roret til nye, yngre og friske kræfter.
Tak til de mange spillere - faste som reserver - som har været inde over holdet i den
forgangne sæson.
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5. holdet

gode hold i Serie 4, så målsætningen var at
undgå at blive sidst.
Efter de første 3 kampe i foråret lå 7. holdet
på 2 points, og der var ikke udsigt til mange
points mod andre end bundproppen NTK
som lå med 0 points. Den afgørende kamp
kom den 21. juni ude mod NTK. Solen skinnede, vinden var stille, og vi var fuldtallige
til tiden og klar til kamp. Camilla og Kasper
knuste NTK’s 1. singler med 2 sæt hver.
Flemming spillede HS2 og sled sin modstander op i løbet af 90 min. og fik en sejr på rtd.
Mette Kit og kaptajnen vandt deres første mix
i år, og så var der pres på vores HD for få alle
points med hjem.
Martin og Ole spillede suverænt og uddelte
2 æg, så ATK fik alle 3 points. Dermed sluttede
7. holdet som en suveræn næstsidst, så vi opfyldte målsætningen meget præcist

Af Martin Pedersen, holdkaptajn for 5. holdet
5. holdet skulle i denne sæson prøve kræfter med fem forskellige modstandere i serie
2. Grundstammen på holdet bestod af bl.a.
Cecilie Larsen, Madicken Baltzer, Mette Veller, Per Bach, Keyvan Bamdej, undertegnede
samt dette års klubmester i B-rækken Mikkel
Stilling.
Vi tabte snævert til Kløvermarken (2-3) og
HIK (1-4), men vandt klart over NTK (4-1),
B93 (4-1) og ikke mindst den storslåede sæsonafslutning mod Ryvang på hjemmebane
(5-0!).
Det tegner meget positivt for 5.-holdets
fremtid, og holdkaptajnen vil hermed gerne
vove den påstand, at vi er favoritter til at rykke
op næste år :-)

Veteran B

6. holdet

Af Kirsten og Charles holdkaptajner for veteran B

Af Dennis Hansen holdkaptajn for 6. holdet

Tusind tak for en rigtig hyggelig sæson og et
fantastik trofast hold.
Og så lige tak til reserverne..
Selvom vi vandt den sidste kamp, så var det
ikke helt nok. Vi deler førstepladsen med KB2,
der også tabte en kamp..
Så meget morsomt har ATK-KB2 og HIK
tabt en kamp til hinanden…. Det har jeg ikke
set før..
ATK taber til KB2 2-3 som taber til HIK 2-3
som taber til ATK 2-3.
Men i de enkelte kampe vinder KB åbenbart
et enkelt sæt i fire af de tabte kampe og kommer ud i match tie break, så de fik 4 sæt mere
end os og vinder dermed puljen..
FLOT kæmpet af jer alle. Jeg fik flere SMS
fra KB2 de sidste par dage, da de frygtede at
vi havde vundet 5-0 over B93, så havde vi jo
fået 3 point og endt med i alt 13.
Vi vender stærkt tilbage næste år. Og vi
undgik regn og udsættelse, hvilket var dejligt
for holdkaptajnerne.

Det startede rigtigt godt for 6. holdet, vi vandt
ude over Sundby med hele 4-1 og så regnede
jeg ellers med at vi bare knuste al modstand
på vores vej resten af sæsonen men sådan gik
det desværre ikke.
Vi tager en enkelt sejr mere over KFUM med
3-2 men taber ellers resten af kampene. De
andre hold har virkelig forstærket sig i denne
sæson og vi har et næsten helt nyt hold som
lige skal sammenspilles først.
Derfor betød det desværre at vi slutter på en
lidt skuffende sidsteplads i serie 3.
Næste sæson er vi selvfølgelig blevet sammenspillet og blevet et vinderhold igen, tak til
alle spillere og på gensyn i næste sæson.

7. holdet
Af Mikael Nielsen holdkaptajn for 7. holdet
Sæsonen 2016 var en spændende sæson at
være 7. hold spiller i ATK. Der var rigtig mange
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MINDEORD FOR ANN KØLLGAARD
En ATK-ildsjæl er ikke længere i blandt os.
Det er med stor sorg vi må meddele, at Ann
efter længere tids sygdom gik bort i oktober
2016.
Når man siger engagement og frivilligt arbejde i ATK, så tænker rigtig mange på Ann.
Ann var en altid glad, smilende og meget leende person som med sit gode smittende humør skabte en god stemning og et godt miljø
uanset hvem hun i ATK mødte på sin vej.
I flere årtier var Ann primus motor på
Hyg ind og med sin erfaring som mangeårig lærer og skoleleder styrede hun
på pædagogisk vis de mange
nye og gamle medlemmers
store ønske til at spille tennis
på onsdagsaftener.
Hyg ind er ATKs motionisttilbud til nye og nuværende
medlemmer. Hver onsdag fra kl. 18.30 i
maj-august og fra 17.30 i september kan
nye og nuværende medlemmer som ikke
spiller på hold, dukke op ved bane 5-8
og spille mod mange andre. Fordelen er
man møder mange på sit eget niveau og
lærer andre nye at kende, som man så
kan spille med. Hver halve time skifter
man bane og nye spillere og hvis der er
mange deltagere så skal man nogle gange sidde
og vente og nyde en kop kaffe. Der spilles indtil
det er blevet mørkt eller alle går hjem.
Både på banen og når man skulle sidde og
nyde en kop kaffe og vente på at man kunne
spille var Ann altid et godt selskab og en god
samtalepartner som man kan kunne tale med
om hvad som helst. Ofte glemte man helt
at den halve time var gået og ærgrede sig
næsten over at skulle ind og spille igen.
Hyg ind og med Anns medvirken har
været den optimale indgangsvinkel for nye
medlemmer til at lære ATK, andre medlemmer
og glæde ved tennisspillet at kende.
Det var ikke kun ved Hyg ind at man kunne
møde Ann i ATK. Hvis man de sidste mange

årtier har deltaget i turneringer i ATK så har
man sikkert stødt på Ann som turneringsvagt,
hvor hun troligt sad i vind og vejr og fordelte
baner, bolde og noterede resultater typisk i
mellemgangen ved bane 1-4.
Ann havde ikke kun en passion for at hjælpe
folk i gang med tennis, men også for at hjælpe
potentielle medlemmer i gang med tennis
selvom økonomien ikke var til et medlemskab.
Via sit sociale engagement og næstekærlighed
var hun primus motor for at flere børn
fik sponsoreret et medlemskab fordi
deres familier ikke havde økonomisk
råderum. Dermed var hun
brobygger mellem forskellige
kulturer, sociale skel og øjenåbner for tennis som sport
for unge som måske ellers
ikke ville have oplevet glæden ved tennis og medlemskab i ATK.
Ved festlige lejligheder i ATK som
bl.a. Hyg ind afslutningen og klubfester
var Ann ikke den første til at gå hjem og
rigtig mange nød at hun også der var et
aktivt og medlevende medlem af ATK.
Flere har også været på tennisferie med
Ann i Malaga og selv som alderspræsident syntes hun at det var så hyggeligt
at blive siddende som en af de sidste.
Tennis fyldte meget i Anns liv og selv til det
sidste svarede hun på nogle nye medlemmers
spørgsmål om Hyg ind og var positivt
overrasket over at Wozniacki igen havde
vundet en turnering.
Vi er rigtig mange som savner Anns glade
væsen og vi taler og mindes Ann ved de
mange gode historier og billeder fra tidligere
stunder.

Æret været hendes minde
Theis Thrane på vegne af
ATK og fra Hyg ind udvalget
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SET&MATCH…OUT – AL-BANK
Af Henning Poulsen

I over 30 år har ATK været kunde i Arbejdernes Landsbank. Et tilfælde gjorde, at det blev
denne bank – Danske Bank kunne ikke låne
ATK 400.000 kr., men det kunne Arbejdernes
Landsbank. Sikkerheden for lånet kunne vi
ikke stille, men daværende Købehavns Idrætspark besluttede, at ATK fik råderet over banerne på Genforeningspladsen i 5 år – det var
første gang Købehavns Idrætspark ændrede
regler for leje af baner.
Vi fik 2 nye baner for beløbet, ATK havde
selv 100.000.- kr. og med lånet kunne bane
9 og 10 anlægges. Banerne som kostede
510.000.- blev overdraget KI.
Efter knap 3 år kunne ATK tilbagebetale
restbeløbet til banken – ændring af kontingentet gjorde, at vi kunne fristille os i banken.
Leif Rosendahl, der var bankbestyrer var
overrasket over klubbens tilbagebetaling og
sagde til os, at han håbede vi snart skulle låne
igen.
Der er sket meget i de mange år og vi har
haft et utroligt godt samarbejde med banken.
Bankaftener blev afholdt – 2 gange har vi
været i hovedsædet – banken har et meget flot
museum.
Ved forskellige arrangementer i ATK har ALbanken altid været med.
Konsulent Ole Mathiassen fra banken har
været med i mange fortræffelige sammenhæng – Da ATK i 2010 blev årets Tennis Klub

var det selvfølgelig Ole Mathiasen, der på
vegne af Arbejdernes Landsbank overrakte en
meget flot gave til klubben.
Ved tidligere standerhejsninger var det
tradition, at man efterfølgende hyggede sig i
Cafeen og alle sponsorer fik et lille vers med
på vejen og ATK fik sagt tak for støtten.
Arbejdernes Landsbank fik også deres vers
– hermed et af dem:
Arbejdernes landsbank er sponsor nr. 1
Atk synes det er kanon fedt
I 25 år har vi banken kendt
I årene er meget hændt
Det bliver ikke kun ved tanken
Klubben siger tak til banken
Ved en anden lejlighed skulle der inviteres:
Arbejdernes Landsbank / Arbejdernes
Tennis Klub – En stærk double
Vi har altid følt, at det ikke var et helt almindeligt
kundeforløb, men nu er det desværre ikke mere.
Arbejdernes Landsbank har meddelt ATK,
at man på grund af interne ændringer ophører
med at være sponsor for klubben.
Det er i Marketingsgruppen man har lavet
de store ændringer.
Jeg håber naturligvis at vi kan genoptage
vores gode samarbejde en gang i fremtiden.

side

21

ATK - Nyt

nr.

Arbejdernes Tennis Klub

1 - januar 2017

NYTÅRSHILSEN fra HALLEN
Af Henrik Ravnild
Godt nytår til alle brugere af vores dejlige hal.
Når jeg er i hallen for selv at spille bliver
jeg ofte konfronteret med udsagn om, at der
mangler sæbe på damernes toilet, der er for
meget fnuller i hjørnerne eller køkkenet ligner
lort! Og det er jo ikke rart, men hvad skal jeg
gøre, når jeg selv skal spille?
Al konstruktiv kritik er velkommen, men når
det drejer sig om selve hallens drift, bedes I
sende en mail til kontoret.
Køkkenet er en hel anden sag. Vi har i hallens bestyrelse fra første dag besluttet, at alle
er velkommen til at bruge køkken og dets
eventuelle faciliteter, men det er mod egen oprydning og afvaskning. Vi kan ikke være bussemænd. Det drejer sig om egenforvaltning og
eget ansvar. Man må selv rydde op efter sig,
eller undlade at bruge glas mv.
Jeg har tidligere luftet bestyrelsens planer
om en tilbygning med en hal 3. Vi er kommet
et stort skridt videre, og har nu indsendt et forslag til kommunens teknikforvaltning, som vil

hjælpe os med en ansøgning til fredningsmyndighederne. For det er desværre nødvendigt,
da en lille del af tilbygningen nødvendigvis
kommer til at ligge på den fredede Bellahøj
Mark. Men vi er optimistiske, og vil kunne
henvise til al den aktivitet, der er påbegyndt på
Genforeningspladsen med kunstgræs, skøjtebane, flotte lysmaster og et større bebyggelse
ved bane 7 og 8 til teknik og skøjteudlejning,
og senest beslutningen om at opføre beboelsesbyggeri til hjemløse på hjørnet ved Hulgårdsvej/Borups Alle ud for ungdomsklubben
Borup. Jo der sker meget, så mon ikke vi kan
få dispensation til at anvende en par kvadratmeter til idrætsformål?
En tilbygning koster omkring kr. 6 mio. De
penge har vi jo endnu ikke skaffet, men hvis
der er medlemmer, der kan henvise til velpolstrede fonde, der har et halbyggeri som en del
af deres udlodningspolitik, hører vi da gerne.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle et rigtig
godt nytår 2017

Senioridrætten
Af Henning Poulsen
I sæson 2016 skete der 2 ændringer for senioridrætten i klubben. Grundet byggerod blev
vore muligheder for at spille petanque ødelagt,
skøjtebanen skulle etableres som et fast anlæg
og kun tennisbanerne kunne fortsat bruges.
Hele pladsen blev lukket af for alle brugere af
anlægget. Prisen for omlægningen er budgetteret til 36 mil.kr. Mange penge må man sige.
Vi håber at projektet bliver afsluttet i marts
måned, så vores sæson ikke ødelægges.
Den anden ændring jeg skal orientere om
er, at man endnu en gang har flyttet vores time
i Bellahøj hallerne, til et dårligere tidspunkt –
tirsdag kl. 15 – 16. Det har betydet, at flere
ikke vil benytte denne time.
Det kan undre en, at alle sociale myndigheder ønsker, at vore ældre skal ud og røre sig
på en eller anden måde – fint nok – men det er
de dårligste timer man byder os.

Vi er uheldige med hensyn til Bellahøj skole,
der som idrætsskole lægger beslag på en del
timer i Bellahøj hallerne – hvor vi så må konstatere, at de ikke benytter timerne fuldt ud –
det er ikke rimeligt. Vi skal hver tirsdag angive,
hvor mange deltagere, der har været – jeg tror
ikke skolen angiver deltagerantal.
Senioridrætten i ATK har på nuværende tidspunkt 41 tilmeldte deltagere.
Vi er klar til at indtage Sportscafeen kl. 12 om
tirsdagen, når spillet på banerne er overstået.
Der vil fra Cafeens side blive orienteret om priserne i 2017, så det ligger helt klart for os alle.
Den 2. maj 2017 kl. 10.00 starter vores sæson i senioridrætten.

Tak for året 2016.
På Gensyn
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DAI 2016-2017
DAI-året 2016 lignede i store træk de foregående år, med en række velafviklede turneringer
og endnu en stor rejse. Én undtagelse i forhold
til de senere år var dog, at der ikke var nogen
turneringer, der regnede helt væk.
Vi lagde ud med indendørs holdturnering i
Ryparken. Den lignede sig selv ;-).
Det har forskellige steder fra været foreslået,
at vi skulle flytte turneringerne fra Ryparken
til mere attraktive haller, som f.eks ATK- eller
Kløvermarken. Til det må vi desværre svare, at
det på ingen måde kan lade sig gøre. Vi ville
skulle betale fuld timepris i andre haller, som
sandsynligvis heller ikke har i nærheden af
tilstrækkeligt antal ledige tider, imens vi får x
antal næsten tilstrækkelige timer i Ryparken,
tilbudt gratis af Københavns Kommune.
Pinseturneringen forgik på ATKs anlæg, og
var velbesøgt og velafviklet.
Udendørs holdturneringen, som er den
mindste turnering i DAI-regi, blev i 2016 afholdt i ATK. Det bliver den også i 2017. I et forsøg på at få flere til at deltage, er turneringen i
2017 flyttet til den første weekend i august.
Landsstævnet blev afholdt i Kløvermarken,
hvor der på trods af lange regn pauser, og
hvor søndagen stort set regnede væk, som alIndendørs holdturnering

Af Lene Baltzer Petri

tid var tjek på tingene og super hyggeligt. Alle
kampene blev afviklet selvom mange foregik
andre steder og andre dage.
Årets tur i DAI/CSIT gik i november til Mexico. Se rejseberetningen andet sted i bladet.
Den indendørs individuelle turnering blev
som sædvanlig afholdt i Ryparken fra september til december.
Her skete det noget nyt! Tennisklubben
Ryvang har meldt sig ind i DAI. Velkommen
til dem. De stillede med en del deltagere.
Ryparken er jo deres hjemmebane ;-). Det
har betydet, at vi måtte afvikle turneringen
som ren cup, hvor vi plejer at have puljer i de
mindre rækker. Det betyder naturligvis, at de
enkelte spillere ikke får så mange kampe, som
de måske plejer, men på den anden side er det
rigtig dejligt med nogle nye ansigter 
I skrivende stud er Herlev Tennisklub ved
at melde sig ind i DAI. De skal også være så
velkomne.
Nedenfor planen for 2017, som den ser ud
nu. Det ligger endnu ikke helt fast, hvor mange
spillere vi kan få med til Riga. Men bemærk,
at veteranturneringen fra 2017 også er hold,
hvilket mange har efterspurgt.

22. januar – 9. april

Ryparkhallen

Pinseturnering 2017

3. – 5. juni

ATK

Udendørs holdturnering

5. – 6. august

ATK

Landsstævne 2017

9. – 10. september

KTK

Indendørs individuel turnering

30. september – 17. december

Ryparkhallen

CSIT- Mesterskaber for hold

13. – 18. juni

Riga, Letland

Til CSIT Mesterskaberne i Letland håber tennisudvalget at få tilladelse til at deltage med 2 hold, hvert
bestående af 1 dame og 3 herrer samt 2 veteranhold, ligeledes bestående af 1 dame og 3 herrer.
Der står fortsat oplysninger om tennisarrangementerne på ATKs hjemmeside: www.atk-tennis.
dk samt på DAIs hjemmeside: www.dai-hovedstaden.dk/tennis.
DAI har også en gruppe på Facebook, hvor man også man kan holde sig orienteret. Man finder
den nemt ved at søge på DAI Tennis
Godt nytår. På vegne af DAI Tennisudvalg.
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DAI-tur til Mexico 12.
Af Dennis Lind

I uge 46 var to danske tennishold til turnering i
Puebla, en mexicansk by nogle timeres kørsel fra
Mexico City. Byen ligger i lidt over 2000 meters
højde, og da det er vintertid i Mexico betød
det, at der ofte var køligt om aftenen og om
morgenen – og kun 25-30 grader i dagtimerne…
mange mexicanere gik i hvad vi ville betegne
som vinterjakker mens vi havde travlt med
solcremen…

Arrangørerne var den mexicanske
arbejderidræt (INDET) som var værtsnationen
dette år. 6 hold var tilmeldt – to mexicanske,
to danske, et bulgarsk og et fransk. Hvert
hold bestod af 3 herrer samt en dame – og en
holdkamp bestod af 4 singler, en herre- og en
mix double. Det betød, at alle spillere havde en
single og en double hver dag. Der blev spillet
alle mod alle: Derfor var der kampdage fra
mandag til fredag.
Hver morgen blev vi udenlandske hold
afhentet på hotellet kl. 8 30, og transporteret
i bus til anlægget – en tur på ca 40 minutter
i morgenmyldretid, som dog for det meste
gled fint i vores retning. Kampstart var kl.
10, så vi havde ofte god tid til at nyde
solen, en ekstra kop kaffe, og varme lidt
op inden start.
Anlægget var i rigtig god stand – 6
hard-court baner, hvilket betød at
hver holdkamp blev afviklet på
to baner - tre kampe på hver.
Tennisdagen sluttede derfor i
reglen ca. kl. 16, hvor vi blev
bragt tilbage til hotellet.
DAI-1 bestod af tre herrer fra
KTK (Jørgen Østergaard,
Mads Terp og Henrik
Bannow) samt Jette
Nittel fra ATK
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– DAI 2 var et rent ATK hold (Per Bach, Mads
Madsen Olesen, Annemette Dencker og
undertegnede). Det indbyrdes opgør fandt
sted den første kampdag – og endte uafgjort
3-3. Herefter gik det lidt i skuddermudder
for begge vore hold: Efter den første dag
stødte Annemarie så uheldigt ind i et bord på
hotellet, at hun efterfølgende skulle have en
flænge under knæet syet (nej, hun var ikke
stang-bacardi) . Og på den anden spilledag
måtte Jette Nittel trække sig med en skade
i akillessenen (som gudskelov efterfølgende
har vist sig kun at være delvist overrevet).
Heldigvis lånte vi et par mexicanske damer,
så kampene kunne afvikles – men kampene
var på forhånd tabt. Det betød, at vi i alle de
efterfølgende holdkampe startede på minus
2 – så holdklassementet blev uinteressant. På
trods af det, tilkæmpede DAI 1 sig alligevel
en 3 plads. …DAI 1 fik derudover også gode
resultater i de individuelle opgørelser, hhv. 1.
og 3. herrerne, samt herre-double fik medaljer.
Så turen var meget præget af tennis –
det var en super oplevelse, sportsligt set.
Men også socialt og kulturelt var det en
fremragende tur: De mexicanske værter
var super gæstfrie – de er omtrent lige så
dårlige til engelsk, som vi er til spansk (med
undtagelse af Annemarie, der faktisk taler
spansk, og ofte var en vigtig formidler i
sprogforbistringerne.) men værterne var meget
ihærdige, og havde næsten-engelsktalende
personer omkring os ved transport, på
tennisanlægget osv.

Hotellet var rigtig fint, gode faciliteter til
hyggeligt samvær på terrassen med udsigt
over det sneklædte kegleformede bjerg i
horisonten. Om mandagen efter vores første
kampdag, var vi inviteret til en ceremoni
i centrum af Puebla: En række officielle
taler fra fagforeninger til de ca 35 deltagere
(24 holdspillere og holdledere), traditionel
underholdning (oprindelige indianere a la
Incaer, mexicansk 12-mands band med
trompeter, violiner, guitarer og smør-tenor)
samt lokale skønhedsdronninger i sorte kjoler
og silkeskråbånd, som beredvilligt stillede
op til fotografering - og fyrstelig opvartning.
En fantastisk start på opholdet. I slutningen
af opholdet blev arrangeret en bustur til en
nærtliggende seværdighed – en ”pyramide”,
altså et bygningsværk fra de oprindelige
indianere, som var delvist bevaret. Efter
præmieoverrækkelsen på tennisanlægget med
taler og medaljer, var endvidere arrangeret en
afslutningsfest for alle spillerne
Hotellet lå i en passende afstand til centrum
af byen med et festligt byliv – og flere
aftner var vi afsted for at nyde bylivet med
restauranter og barer.
DAI-lederne havde udvalgt en socialt-set
meget velfungerende gruppe. Vi havde det
supersjovt og hyggeligt dagene igennem – og
formåede også at komme igennem den noget
strabasserende transport til og fra (22 timer
effektiv rejsetid hjem) med godt humør…så tak
for en god tur...
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HVORDAN ÆNDRER
JEG MIT MEDLEMSKAB?
Af Charlotte Bak, sekretariatet

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.

Forudsætningen for at blive fuldtidsmedlem
er, at man har betalt sit kontingent rettidigt med det opkrævede beløb.
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
2017.

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.

Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab,
har du 3 muligheder:
1. Du bruger formularen på hjemmesiden
2. Du sender klubben en mail.
3. Du skriver et brev til klubben.
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Hvordan betaler man til ATK og ATK-hallen?
Der er stor forskel på, om du betaler til ATK
eller til ATK-hallen. Pengene ender 2 forskellige steder!
I begge tilfælde kan man betale online
ved at gå ind på ATKshjemmeside:
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.

ATK Hallen: Her betales: Vinterkontingent
og baneleje.
•	Man kan betale det udsendte FI-kort.
•	Man kan overføre penge til ATK:
5331 0415586 (Husk at meddele navn
og medlemsnummer).
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 ATK-hallen, eller
omvendt.

Hvad skal betales til hvem?
ATK. "Sommerbilledet". Her betales: Almindeligt ATK kontingent, alle indmeldelsesgebyrer. Alle træningsgebyrer, både sommer
og vinter træning.

SEKRETARIATET ERINDRER OM:
Husk at give ATK besked, hvis du får ny
mail-adresse samt hvis du skifter adresse,
så du ikke risikerer at miste dit medlemskab,
fordi din opkrævning ikke når frem. Postvæsnet er jo ikke hvad det har været.
Husk at betale kontingent til tiden. Opkrævning vil blive udsendt til betaling 1.
marts 2017. Kort efter betalingsfristens
udløb begynder vi at slette medlemmer, for
at finde ud af, hvor mange nye medlemmer,
der er plads til. Ingen betaling betragtes
som en udmeldelse af klubben.

Ved brug af netbank: Husk at bruge det
rigtige kontonummer!
Der er stor forskel på, om pengene skal
betales til ATK-hallen eller til ATK.

Kontortid:
ATKs kontor har åbningstid tirsdage
kl. 19-20. (Om vinteren dog primært om
mandagen). 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.
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Cafeen
Ønsker alle et godt nytår!
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