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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

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund 

Københavns Tennis Union 
Dansk Arbejder Idrætsforbund

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

BESTYRELSE

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

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

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

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

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@aes.dk
51 34 85 20

Suppleant 
Karin Munk Petersen 
karinmunkpetersen@hotmail.com 
28 56 12 02

UDVALGSFORMÆND

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

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

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

Eliteudvalg 
(medl. af betyrelsen) 
Katrine Sundgaard Christensen 
katrine_c@hotmail.com 
21 48 68 18

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen) 
Jon Tybirk 
jon.tybirk@live.dk 
26 23 0615

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby 
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nvedel@hotmail.com

Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.

Bladredaktion

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

Holdudvalg (4.-7.+veteran) 
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

Breddeudvalg 
Lene Petri 
lbl@aes.dk 
51 34 85 20

Cheftræner 
New Tennis v. Jens Seibæk 
newtennis@newtennis.dk 
40 76 96 94 
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Velkommen til udendørssæsonen 2017 på 
Genforeningspladsen!

Jeg tror, at vi alle glæder os til at finde grus-
skoene frem og komme ud på banerne. Traditi-
onen tro markerer vi åbningen af sæsonen med 
standerhejsning. I år er det søndag den 30. april 
kl. 12.00. Vores juniorer ”tyvstarter” lidt, da vi 
afholder ”tennissportens dag” den 29. april for 
interesserede juniorer. Tilmelding til begge ar-
rangementer fremgår af vores hjemmeside.

Ligesom 2016 bød på ændringer på Genfor-
eningspladsen med sammenlægning med Borup 
og overtagelse af driften af banerne, så er der 
også ændringer i 2017. Som man kan se, er der 
fortsat gang i byggeriet på pladsen – og vi håber, 
det står helt færdigt i foråret. Byggeriet giver 
Genforeningspladsen et nyt udtryk – og vil skabe 
lidt større afstand mellem bane 1-4 og 9 og 5-8 
og 10. Hertil kommer den fortsatte renovering af 
lejlighederne omkring Genforeningspladsen med 
tilhørende ”barak-by” ved bane 1 og 8. Det fort-
sætter hele 2017. Når det er sagt, så er vi glade 
for et fortsat godt samarbejde med Kommunens 
folk på pladsen og med dem, som arbejder her 
midlertidigt.   

Opgraderingen af Genforeningspladsen skulle 
gerne give anledning til mere liv, aktivitet og nye 
muligheder. Aktiviteten på Genforeningspladsen 
og på banerne er det centrale. Vi forventer, at det 
nye aktivitetsniveau vi har set i de seneste år vil 
blive fastholdt. Det er vigtigt, at de gode miljøer 
vi omkring junior, motion, senior, elite og vete-
ran understøttes og udvikles. Det betyder, at vi 
også i 2017 vil have meget turneringsaktivitet på 
anlægget. Vi har i år 4 hold i divisionerne. Vi får 
også masser af juniorkampe, DAI-arrangementer, 
serie-tennis og motionsarrangementer osv. Ak-

tiviteterne både på og udenfor banerne fremgår 
af ATK-kalenderen. Men ingen turnering uden 
træning, så banerne er godt belagt med juniorer 
og turneringspillere som træner. Det kan udfordre 
mulighederne for de medlemmer, som ikke spiller 
turneringstennis. I bestyrelsen prøver vi at ramme 
balancen, så alle får en rimelig mulighed for at 
spille tennis i det omfang vi ønsker – givet, at vi 
er ”presset” på størrelsen af anlægget. Vi hører 
gerne, om I syntes den balance er ramt rigtigt.  

Det sociale binder enhver klub sammen og det 
er vigtigt at kunne mødes før og efter spil. Her er 
cafeen det naturlige samlingssted – og også i år 
vil der være mange muligheder for fest, grillaften 
osv. Men, også områderne mellem banerne er 
vigtige. Det er her vi ”puster ud” og følger med 
i de kampe der spilles. De områder trænger til 
en ”opgradering” – og den vil finde sted i 2017 
med nye borde, bedre udnyttelse af ”garagen” 
osv. Ideer til hvordan vi kan gøre dette bedst er 
velkomne. 

Vedligeholdelsen af banerne vil også i år blive 
varetaget af Claus Larsen fra firmaet tennisbane.
dk. Vi var meget tilfredse med den måde, som 
han varetog arbejdet på i 2016 – og vi ser frem 
til samarbejdet. Som vi ved er der ikke dagligt 
opsyn med banerne - og det lægger ansvar på 
de hver af os. I den forbindelse er vi glade for at 
ATK’erne bruger deres sunde fornuft og lader 
være med at spille, hvis banerne f.eks. er for 
bløde efter regn og er gode til at melde ind på 
hjemmesiden, hvis man ser, at der f.eks. er en løs 
linje. Claus er allerede godt i gang med at gøre 
banerne klar. Hvornår de er ”spilbare” afhænger 
af vejrguderne. Følg derfor med på hjemmesiden 
for det præcise åbningstidspunkt – det kan være 
allerede i morgen.

En klub, som ATK, fungerer kun fordi mange 
giver et ”nap med” - og den frivillige kultur er en 
del af ATK. Den indsats der foregår i udvalgene, 
blandt holdkaptajner og i sekretariatet er fanta-
stisk. Tusind tak for det! 

Vi ser frem til den kommende sæson på 
”Genneren”. Bestyrelsen kan ikke love godt 
vejr, men vi kan love god tennis, samvær og 
sammenhold i ATK. 

BESTYRELSENS FORÅRSHILSEN
Af formand Peter Biltoft-Jensen 
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Af eliteudvalgsformand Katrine Sundgaard Christensen

ELITEUDVALGET

På herresiden deltog ATK med 3 hold - ét i hver 
division. 1. Holdet havde en meget svær ind-
ledende pulje bestående af både KB og Århus 
1900. Holdet endte også med at have svært 
ved at finde fodfæste, og måtte derfor se sig 
selv i nedrykningspuljespillet. Endnu en stærk 
pulje, men hvor holdet klart havde sine mulig-
heder. Desværre endte det ikke i ATK¹s favør, 

og holdet endte sidst. Det betød at der skulle 
spilles en afgørende kamp om pladsen i Elitedi-
visionen mod det stærkeste hold fra 1. division. 
Det viste sig at være vores naboer fra KFUM. 
Efter det �ordinære¹ spil stod holdkampen 3-3, 
og vinderen skulle derfor findes efter en såkaldt 
golden match tiebreak. Denne endte oven på 
en lidt flad sæson - desværre ud til KFUM¹s for-

Indendørssæsonen er ved at være kommet til sin ende, og de endelige resultater 
for holdturneringen er klar. 
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del, hvorfor holdet er at finde i 1. division næste 
indendørssæson. 

2. Holdet endte i en meget lige pulje sammen 
med mange andre stærke 2.hold fra Køben-
havns området. Efter mange lige kampe, place-
rede holdet sig i midten af puljen, men grundet 
1.holdets nedrykning, skal holdet en tur ned i 
2.divisionen næsten år.

3. Holdet startede sæsonen rigtig stærkt i 
2.division med en 5-1 og 6-0 sejr over henhold-
vis Holbæk og Greve med stærke sejre til flere 
af klubbens unge veteraner. Efter nytåret ven-
tede kampe mod de to stærkeste hold i puljen. 
På trods af en god indsats og tætte kampe, 
endte sæsonen med to nederlag, hvorfor holdet 
endte, som nr.3. Desværre spiller domino-
effekten også ind her, hvorfor holdet desværre 
rykker ud af 2. divisionen næste år. Da KTU 
desværre ikke har en indendørs holdturnering 
betyder det, at holdet ikke spiller næste år.

På damesiden deltog ATK med 2 hold - ét i 
elitedivisionen samt i 2.division. 1. Holdet blev 
af Tennisavisen spået en sidste plads i den 
indledende pulje. Dog vandt holdet alle sine 
kampe, og viste at man ikke skal undervurdere 
ATK. Mellemspillet blev derfor nået, for et da-
mehold for første gang for klubben, og mulig-
heden for at nå slutspillet var til stede. I mellem-
spillet skulle der spilles mod KB og HRT. Med 
et nederlag mod KB skulle det hele afgøres i 
Hørsholm i sidste runde. Efter en lang og meget 
tæt holdkamp med gode kampe, måtte holdet 
dog se drømmen om slutspillet forsvinde. 

2. Holdet spillede en overbevisende sæson 
med masser af sejre, som beviste at niveauet 
bestemt var til stede til udfordringer på niveauet 
højere. Det var derfor med stor glæde at holdet 
blev informeret om, at holdet skulle spillet play-
off for en plads i 1.division mod Holte. Efter 
gode indsatser fra hele holdet vandt holdet 3-1 
i den afgørende holdkamp og er derfor at finde i 
1.division næste år. 

Ydermere er der mulighed for endnu et da-
mehold næste år, da 3.holdets damer var bed-
ste hold i Københavnsserien udendørs. ATK har 
derfor lagt en ansøgning hos KTU, om at få én 
af de to pladser i 2.division næste år. Såfremt 
det lykkes, så vil ATK have et damehold i alle 
divisionerne næste år! 

12. maj 
ATK1H - Vi/So

ATK2H - Hillerød
ATK2D - Hvidovre 2

20. maj 
ATK1H - Skovbakken

ATK2H - HRT2

28. maj 
ATK1D - Skovshoved
ATK2 - Kløvermarken

19. august 
ATK1D - Roskilde2

26. august 
ATK2H - Skovshoved
ATK2D - Espergærde

1H = 1. herre

2H = 2. herre

1D = 1. damer

2D = 2. damer

KAMPPROGRAM

Deadline for nr. 1 / 2018  
er den 5. december med 

udgivelse i starten af 2018
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Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

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

J P M  R e g n s k a b

3031-9032            j.munchow@mail.dk

Følgende tilbydes:
• Bogføring, momsregnskab
• Udarbejdelse af regnskab
• Hjælp til selvangivelse
• Økonomisk rådgivning

v/Jens Peter Münchow
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Af Marianne Ritschel 

10. juni . . . . . . . . . . . . . Handicapturnering
1. juli  . . . . . . . . . . . . . . Doubleturnering
13. + 20. + 27. august . .  Udendørs  

klubturnering
16. september . . . . . . .  Finaler i udendørs 

klubturnering  
(både senior og junior)

25. november  . . . . . . .  Juleturnering med ef-
terfølgende julefrokost

Alle turneringer vil blive annonceret på hjem-
mesiden og i nyhedsbreve, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. 

Til udendørs klubturnering skal vi bruge frivillige 
turneringsvagter, og du er meget velkommen  
- gerne i forbindelse med at du selv spiller. Vi 
vender tilbage, når kampprogrammet er lavet.

Turneringsudvalget ønsker alle en god uden-
dørs sæson og håber på mange tilmeldinger.

Turneringsudvalget

B A N E Å B N I N G
Der er håb om at tennisbanerne åbner tidligt i år.

Følg med på hjemmesiden, hvor vi opdaterer, når vi ved noget mere.

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

DAI datoer 2017
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En grus sæson står for døren på Genfor-
eningspladsen. Det bliver en meget begiven-
hedsrig sæson, som udover den ugentlige 
træning byder på meget spændende, arran-
gementer såsom Tennissportens Dag, Træ-
ningstur til Vejen, deltagelse i juniorernes hold-
turnering, TennisCamp 1, ATK SommerCup, 
TennisCamp 2 og klubmesterskaberne.   

Vi åbner stærkt ud med en Træningstur til 
Vejen d. 5.-7. maj, hvor det at blive rystet sam-
men og samværet med klubkammeraterne er 
i højsædet. Tennis bliver der naturligvis også 
spillet. Klubben støtter turen via en fond, hvilket 
muliggør at alle har mulighed for at være med.    

Vi er med i juniorernes holdturnering (KTU/
SLTU) med et U25 drengehold, et U25 pige-
hold og et U14 m/k blandet hold. En holdkamp 
består af 6 kampe: 4 singler og 2 doubler. Vi 
forventer, at der skal bruges ca. 6-8 spillere 
fast pr. hold. Der bliver ca. 5-7 holdkampe. 
Kampene begynder midt maj og afsluttes midt 
september – dog afbrudt af en sommerpause. 

I skolernes sommerferie tilbyder vi de po-
pulære ATK Tenniscamps. Som sædvanligt i 
første og sidste uge af sommerferien. Camp 
1 bliver som noget nyt 4 dage, mens Camp 2 
er 3 dage. Vores store ATK Sommerturnering 
(med på DTFs Sommer Tour) bliver udvidet, så 
den omfatter både kategori 2 og kategori 3. Der 
spilles i rækkerne U12-U14-U16-U18. Turnerin-
gen vokser år for år, ikke mindst pga. hyggen, 
stemningen og et lavt turneringsgebyr. 

Efter sommerpausen, starter træningen og 
holdkampene op igen. Udendørs sluttes der 
af med klubmesterskaberne for juniorer, først 
de indledende kampe og dernæst finaleda-
gen. Inden vi når hertil, så har vi forhåbentligt 
haft en flodbølge af det bedste sommervejr, 
ketsjersvinget efter tusindvis af bolde, blevet 
opslugt, glemt tiden og hygget gevaldigt med 
tennisvennerne.   

Læs om vores juniortræning, og hvordan 
man kan tilmelde sig andetsteds i bladet. 

K ALENDER,  ARR ANGEMENTER

29/4 . . . . . . . . . .  Tennisportens Dag -  
”Åbent hus” for juniorer (Alle)

2/5 . . . . . . . . . . .  Træningen starter udendørs 
(Alle)

5-7/5 . . . . . . . . .  Træningstur til Vejen (Alle)
14/5 . . . . . . . . . .  Holdturneringen starter  

(Udvalgte holdspillere)
3-6/7 . . . . . . . . .  ATK TennisCamp 1 (Alle)
10-15/7 . . . . . . .  ATK/DTF SommerCup 

(Øvede, holdspillere,  
turneringsspillere) 

2-4/8 . . . . . . . . .  ATK TennisCamp 2 (Alle)
2-3/9 el. 9-10/9 . .  Klubmesterskaber junior,  

indledende runder (Alle)
16/9 . . . . . . . . . .  Klubmesterskaber junior + 

senior, finaler  

Af Jon Tybirk

JUNIORAFDELINGEN
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Kære juniorspillere

Vintertræningen er ved at nå sin ende, og det betyder, at vi 
snart må komme ud og glide på gruset igen. Vi starter træ-
ningen udendørs tirsdag d. 2. maj med træning tirsdage, 
onsdage, torsdage og fredage. Derfor er det også tid til, at du 
skal tilmelde dig sommerens juniortræning. Klik på følgende 
link: http://www.atk-tennis.dk/content/træning-sommer for at 
tilmelde dig. Du finder betalingslinks under overskriften "Tilmel-
dingsgebyr". Husk hvis du er holdspiller/turneringsspiller, så 
skal du automatisk tilmeldes holdspillertræningen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til 
os på junior@atk-tennis.dk
 
Tilmeld dig nu, så du er sikret en plads på træningen. 

Tilmelding til  
sommerens  

juniortræning  
er klar
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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

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

DEN GLADE BEHANDLER  
tilbyder Massage og Zoneterapi

Introduktionstilbud 10% rabat til  
ATK medlemmer i hele maj måned
Ring og få en aftale 28 12 21 69
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STANDERHEJSNING
SØNDAG DEN 30. APRIL 2017                              

Bestyrelsen og Eventudvalget byder alle medlemmer  
velkommen til en ny dejlig sæson med grus under fødderne.

Vi sætter vimplen i mellemgangen kl.12.00 
Der vil blive budt på en forfriskning til halsen.  

      
   

Til de medlemmer, der har lyst til fortsat hyggeligt samvær vil

Sports Cafeen
være klar med en lækker frokostbuffet kl.13.00 til en pris af

Kr. 150,00 

Vil du deltage i dette arrangement sammen med dine medspillere,
så se hvordan du tilmelder dig på hjemmesiden.

TILMELDING/BETALING SENEST DEN 26. APRIL. 

Vi gør opmærksom på, at det er den eneste tilmeldingsmulighed. 
Der vil være plads til 75 deltagere så ”først til mølle-princippet”.

På Gensyn
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Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Inden længe skal vi i gang med sæson 2017, 
hvor vi skal nyde tennisspillet hver tirsdag i 
et par timer.

Vi åbner sæsonen tirsdag den 2. maj kl. 
10.00 på bane 1 – 4. På nuværende tidspunkt 
kan vi ikke fortælle om vores petanquebaner, 
men håber naturligvis at man etablerer baner 
til os.

Der sker store forandringer på Genfor-
eningspladsen og i skrivende stund ser det 
helt forvirrende ud. Det er blevet lovet os, 

at man bliver færdig i god tid inden sæson-
start.

Terrassen ved Sportscafeen blev reddet i 
sidste øjeblik. Den kan vi ikke undvære.

Efter de 2 timers spil vil Sportscafeen være 
klar til at tage imod os og det sociale samvær 
er jo en vigtig ting.

Vi er fortsat 41 medlemmer i Senioridrætten, 
så banerne kan hurtigt blive fyldt op, men vi 
plejer at kunne klare det.

Velkommen til sæson 2017.
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Hvis man er i restance med sit kontingent og 
ikke har betalt inden 1. maj, bliver ens nummer 
automatisk spærret, så man ikke kan reservere 
baner.

Hvis du endnu ikke har betalt, har du sik-
kert smidt dit FI kort ud, og skal derfor be-
tale on-line, eller direkte til ATKs bankkonto.

On-line betaling på ATKshjemmeside,   
www.atk-tennis.dk :

Klik på banebooking i øverste venstre 
hjørne. Vælg ATK (Sommerbilledet) . Log ind 

med medlemsnummer og pinkode.  Derefter 
fremgår det af skærmbilledet, hvordan der 
betales. 

Overførsel til ATKs bank konto: 
5331 0415586  (Husk at meddele navn og 
medlemsnummer).

Det ville gøre livet i Sekretariatet meget let-
tere, hvis der ikke fandtes restanter d. 1. maj.

KONTINGENT – RESTANCER
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BILLEDER FRA GENFORENING SPLADSEN D. 2. APRIL 2017
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BILLEDER FRA GENFORENING SPLADSEN D. 2. APRIL 2017
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Byder velkommen til en ny sæson!

Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

Cafeen

Cafeen


