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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
E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk
Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen,
Fortly 6, 2610 Rødovre
Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92
Antal medlemmer: ca. 1.400
Medlem af Dansk Tennis Forbund
Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Bestyrelsen
Formand :
Henning Poulsen
Madumvej 40 A · 2610 Rødovre
telefon 44 91 32 28
E-mail: henningpoulsen@islev.net
Kasserer:
Lars Knudsen
Fortly 6 · 2610 Rødovre
telefon 36 41 31 22
E-mail: laknu@knudsen.mail.dk
Næstformand:
Svend Anthon Nielsen
Birkeparken 1, 1. dør 3 · 4300 Holbæk
telefon 21 66 10 90
E-mail: svend.anthon@youmail.dk
Sekretær:
Ole Juhl
Hyttevænget 11 · 2665 Vallensbæk Str.
telefon 43 73 23 90
E-mail: olejuhl@webspeed.dk
Ungdomsleder:
Allan Bruun
Flakholmen 25, 1. nr. 2 · 2730 Vanløse
telefon 20 80 16 66
E-mail: allan@allanmurphy.dk
Karin Munk Petersen
Himmerlandsvej 4, 2. th · 2720 Vanløse
telefon 28 56 12 02
E-mail: karinmunkpetersen@hotmail.com
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Spilleudvalg
Spilleudvalgsformand & webmaster:
Lars Husby
Balders Plads 2, 1. th. · 2200 København N
telefon 61 28 64 38
E-mail: lars@husby.dk

INDKALDELSE TIL
ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Eliteudvalgsformand:
Steen Elsborg
Rødkildevej 30 · 2400 København NV
telefon 38 33 27 17
E-mail: se@elss.dk
Øvrige spilleudvalgsmedlemmer:
Anders Dorph
telefon 51 96 36 38
E-mail: andersdorph@hotmail.com
Hanne Busk
telefon 38 74 71 70
E-mail: hanne.busk@gmail.com
Ann Køllgaard
telefon 29 44 35 19
E-mail: a.koellgard@email.dk
John Roy Vesterholm
telefon 40 63 64 33
E-mail: vesterholm1@hotmail.com
Lene Petri
telefon 51 34 85 20
E-mail: lbl@ask.dk
Henrik Nygaard Jensen
telefon 51 51 36 58
E-mail: hnj@ks.dk
Bladredaktion
Karin Munk Petersen, ansvarshavende
Henning Poulsen
Lars Husby
Allan Bruun
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.)
E-mail: nikolasvedel@gfnet.dk
Bruno Hasselberg
telefon 43 45 59 57
E-mail: hasselberg@mail123.dk
E-mail (arbejde): bha@kls.dk

Torsdag den 27. januar 2011
Kl. 19.30 i Klubhuset på Genforeningspladsen

DAGSORDEN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent			
Protokol og beretninger			
Regnskab			
Budget			
Indkomne forslag			
Valg			
a. Kasserer
Lars Knudsen				
b. Næstformand
Svend A. Nielsen				
c. Bestyrelsesmedlem
Karin Munk Petersen				
d. Bestyrelsessuppleant
Bruno Hasselberg				
e. Revisor
Thue E. Jensen				
f. Revisorsuppleant
Ole T Rasmussen				
g. Spilleudvalg
Anders Dorph				
				
Ann Køllgaard				
				
Lene Petri				
				
Henrik Nygaard				
h. Spilleudvalgssuppleant
Vakant				
7. Eventuelt			
7. Eventuelt			

Forslag skal være formanden i hænde senest den 20. januar 2011 kl. 18.00 på adressen
Henning Poulsen, Madumvej 40 A, 2610 Rødovre.
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 2011 findes på side 27.

Trykkeri: KLS Grafisk Hus
Oplag: 1400 stk.
side 2

(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 1 år)
(Valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
(valg for 2 år)
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Formandens beretning
af Henning Poulsen
I min indledning i 2009 skrev jeg følgende: ”Vi er nu rykket ind i 2010 og
kan se frem til en forhåbentlig dejlig
sæson på Genforeningspladsen.”
Jeg synes vi fik en dejlig sæson på
vore baner med en god start på sæsonen – 1. maj (en lørdag) med mange
medlemmer i mellemgangen. Bane 1 4 nyrenoverede og med et automatisk
vandingsanlæg. Vi var meget spændt
på, om vi endelig havde fået baner,
der var til at bruge. Der er kun kommet
gode meldinger om tilfredshed med
kvaliteten, selvfølgelig med en smule
startvanskeligheder med vandingsanlægget. Det er dog blevet løst.
1. maj blev ekstra festlig i år, da ATK
var blevet kåret som årets Tennis Klub
2010. Dansk Tennis Forbunds formand
Henrik Klitvad overrakte klubben en
plakette og vi fik nogle pæne ord med
på vejen. Allerede her var stemningen
god – ikke mindre blev den, da vi nød
en god frokost hos Lotte. Klubbens
sponsor Arbejdernes Landsbank ved
Ole Mathiasen var mødt op til standerhejsningen med en flot gave fra
banken. Vi kunne sætte 6.000 kr. ind
på vor konto. KTU´s formand Boris
Michailoff var ligeledes til stede, og fra
unionen var der også en flot hilsen –
præmier til en turnering, som vi på et
eller andet tidspunkt kunne arrangere.
Med hensyn til renovering af bane
5 – 8 har vi overfor Københavns
Kommune bedt om at få disse baner omlagt, så snart det kan lade sig
gøre. Udgiften er lagt ind i budgettet i
kommunen, men der er jo mange om
buddet. Vi må håbe, vi er heldige med
dette projekt.
Trods en lille nedgang i medlemstallet kan vi ikke klage over antallet af

Den stolte formand
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medlemmer. Klubbens medlemstal for året
2010 udgjorde 1348 med følgende fordeling:
Fuldtidsmedlemmer 643 Dagmedlemmer:
308 Juniorer: 158 Passive: 190 Senioridrætten: 30.
Nedgangen i Senioridrætten skyldes ganske enkelt det, at gymnastikinstruktøren uden
videre trak hele holdet med sig til en selvstændig time – efter 12 års samarbejde - en meget
mærkelig handling.
Men som en af deltagerne hos os bemærkede: ”Jeg synes luften er mere ren nu”.
Andet sted i bladet omtales de hædersbevisninger, der er tilgået ikke kun klubben, men
også hold samt enkeltpersoner. Det er dejligt
at få disse kåringer – man kan sige et fortjent
klap på skulderen.
ATK markerer sig mange steder, og der er
respekt om vores klub.
På det sportslige område går det godt –
bortset fra at vort 1.hold ikke kunne bevare sin
plads i 1.division indendørs. Trods nedrykningen skal der lyde en stor TAK til holdet og de
der er bagved spillerne. I fik mulighed for at
møde gode spillere, og vi håber, I trods alt har
nydt at være med. Der er kun én ting at sige til
al dette: Kom igen med fuld fart på. Spilleudvalgets beretning med alle resultater er ligeledes klar i beretningen fra formand Lars Husby.
Kasserer Lars Knudsen – kåret som årets
idrætsleder i Brønshøj-Husum forende Sportsklubber i 2010 - er klar til at kommentere
økonomien for det forgangne år samt til at
fremlægge budgettet for den nye sæson. Vi
står godt rustet – en god ting, da vi stadig har
et stort ansvar med hensyn til ATK-hallen. Vi
tænker her på den garantiforpligtigelse, ATK
har måttet stille.
Vi har stadig et godt samarbejde med Tennisklubben Borup, men de har haft problemer
med at hjælpe med lån af baner i forbindelse
med vore hjemmekampe. Vi har været presset i flere situationer, men der har været en
utilfredshed med, at ATK har kunnet spærre
Borups bane i flere turneringskampe, så vi må
fremover selv klare turneringspresset.
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ATK har en ansøgning om at få anlagt 2 nye
baner samt ændre placering af bane 9 og 10.
Københavns kommune har oplyst, at udgiften
til vort forslag vil ligge på omkring 2. mio. kr.
Det er også blevet oplyst, at det kan blive
meget svært at få en bevilling. Vi tror stadig på
projektet, og vi agter nu at få en dialog med
nogle politikere på Rådhuset. Vi kan ikke vente
på, at vor ansøgning kommer frem af en stor
bunke ansøgninger på et eller andet tidspunkt.
Der må ske noget, men svært kan det blive.
En klub kan ikke eksistere uden hjælp fra
mange frivillige medlemmer. ATK er meget
glade for vore frivillige, og bestyrelsen besluttede at invitere alle dem, der på en eller anden
måde er med i arbejdet omkring klubben til en
klubaften. Vi kunne på en sådan ”frivillighedsaften” sige TAK for det arbejde, der er udført
til gavn for vore medlemmer. Det blev til en flot
aften i slutningen af oktober, hvor stemningen var meget fin, og der blev ”snakket” hele
vejen rundt. Vores tanke var helt klar at sige
tak til alle, men måske også inspirere andre til
at være med i en del af klubarbejdet. Vi hører
gerne fra interesserede.
På generalforsamlingen er der mulighed for
at komme med ideer og tanker om ATK. Der
kan uddeles ris eller ros – gode ideer til anvendelse i klubben. Ordet er dit, men det kræver,
at man er til stede netop på denne aften.
Bestyrelsen siger tak til vore sponsorer,
vore annoncører i ATK-Nyt – til Lotte i Sports
Caféen. For samarbejdet med Teamchef Erik
Hansen og Anlægsleder Palle Christensen og
ikke mindst til personalet på Genforeningspladsen siger vi også tak. Palle er fratrådt pr.
1. november, så vi skal snart møde hans afløser til et forhåbentlig godt samarbejde.
Vi håber naturligvis på et fortsat godt samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Sponsoratet skal fornys til foråret – mon ikke Årets
Tennis Klub får et løft på sponsoratet – vi kan
da håbe.
Vi glæder os atter til en skøn 1. maj, hvor vi
skal i gang med sæson 2011.
På bestyrelsens vegne er der kun et at sige:
Vi ses på vort dejlige anlæg:
På GENSYN.
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Beretning fra Spilleudvalget 2010
af Lars Husby, formand for spilleudvalget
2010 har været en fin sæson med god stemning omkring vores forskellige arrangementer.
I det følgende er der en gennemgang af nogle
af sæsonens højdepunkter.

Klubbens senior hold
Vores 1. hold var i år rykket op i 1. division
udendørs og klarede skærene fint med en
midterplacering. I indendørsturneringen var de
rykket op i Elitedivisionen – læs mere herom
andetsteds i bladet. De øvrige hold har klaret
dig ret fint med top eller midterplaceringer.
Dog har ingen hold vundet deres række i år.

3. holdet af holdkaptajn
Anders Dorph
Lad mig løfte sløret med det samme - 2010
blev et rigtigt godt år for 3. holdet!
Det startede også rigtigt godt. Før sæsonen
begyndte, meldte Herlevs to bedste spillere
– Kenneth Larsen og Henrik Kirkeskov Nielsen - sig under fanerne i ATK. Det viste sig,
at 3. holdet var stedet, hvor de passede ind
og heldigvis sådan, at de satte sig på 1. og 2.
herresingle. Det gav nemlig større chance for
succes for spillerne på 3. og 4. herresingle. På
dé 2 pladser var 2 ”gengangere” fra sidste år
– unge Abas Shabib og erfarne Joakim Groth.

Som stedfortrædende doublemand og 4.herresingle deltog undertegnede.
På pigesiden fik vi også god forstærkning,
da Anja Biltoft kom tilbage efter flere års skadespause, og unge Mira Ali var gået så meget
frem, at hun nu var klar til at spille på 3. holdet.
Således godt opmuntret – stævnede holdet
ud. Holdturneringen startede sent i sommer,
nemlig de sidste dage af maj, hvor der så lå 2
holdkampe ”i rap” lørdag og søndag. Til trods
for, at begge kampe var på udebane, nuppede
vi dem begge, 6-3 over ALT og 5-4 over TKR.
Vi tabte så til gengæld den følgende hjemmekamp mod Vanløse, der var for stærke, på
et tidspunkt hvor vi var let afbudsramte. Men
vi tabte dog kun kampen kun lige akkurat.
Hjemme igen mod KB weekenden efter var vi
på sporet igen med en sejr på 6-3.
Dermed var vi godt og vel halvvejs gennem
holdturneringen. I efteråret ventede “kun” 3
holdkampe. Vi “over-somrede” 2 point fra 1.
pladsen.
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måtte vi til gengæld se os slået af KFUM med
5-4. Alt i alt en god sæson, hvor det også skal
bemærkes, at vi ikke kunne rykke op, da det
forudsatte 2. holdet også rykkede op (Vanløse
endte med at løbe med oprykningspladsen).
Meen måske næste år? Vi vil i hvert fald gå
efter at være med, hvor det er sjovest – i topstriden.
Der skal lyde en tak til hele holdet, inkl. reserver, for god holdmoral og stemning under
– og mellem – kampene. Som reserver trak vi
på altid spilleklare Thomas Petersen, Nicolas
Tybirk og Nanna Ali – tak for det!

4. holdet af holdkaptajn
af Nikolas Vedel Petersen
ATK’s 4. Hold i serie 1 startede udendørsssæsonen på hjemmebane med at tabe til mægtige HIK med 2-3.
To nye medlemmer i ATK – Ronni Nielsen
og Anders Haahr Rasmussen – gjorde deres
entre på holdet ved at vise sublim spil i de to
singler. Den øvrige stamme bestod af ”gamle
kendinge” som Astrid Gade på damesinglen,
Hanne Busk og Anders Thomsen i Mix’en
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samt Morten Jonassen og undertegnede i herredoublen.
Næste holdkamp var ude mod Dragør, hvor
vi desværre tabte 2-3 i et på flere måder frygteligt stormvejr!
Fadæsen blev dog glemt ugen efter, da vi
på hjemmebane lammetævede B93 med hele
3-2 – godt hjulpet på vej af Lottes kyllingepasta.
Ryvang Tennisklub fik samme kærlige behandling i den efterfølgende runde, da vi hev
en overbevisende sejr på 3-2 hjem. Thomsen
sejrede i en tæt 3-sætter i 1. singlen, hvilket
blev fejret på behørig vis med kolde fadbamser på Ryparkens hyggelige tennisanlæg!
Tilbage i vante omgivelser i 2400 Happiness
tog vi imod KB, som desværre havde marginalerne på deres side og tog glæden fra os med
en 3-2 sejr.
Efter sommer ferien gik turen igen til Amager, hvor vi krydsede klinger med Sundby
Tennisklub. På grund af afbud var den tidligere
Juniorspiller Madicken og hendes mor Lene
udtaget til holdet. De viste begge storform, og
vandt begge deres kampe overbevisende. Vi
forlod Amager med en 3-2 sejr i baggagen.

I efteråret var de første 2 kampe igen på
udebane. Først slog vi HIK 5-4, hvor Abas
leverede årets comeback ved at vende 0-3 i
3. sæt til 6-4 i en spektakulær kamp. Herefter
blev det 6-3 over KTK – sådan! I sidste kamp

Klubbens senior hold
Hold

Række

Placering

1. hold

1. division

Nr. ? af 8

2. hold

3. division øst Pulje 2

Nr. ? af 8

3. hold

Københavns Serien

Nr. 3 af 8

4. hold

Serie 1

Nr. 3 af 8

5. hold

Serie 2

Nr. 3 af 8

6. hold

Serie 3

Nr. 6 af 8

7. hold

Serie 4

Nr. 2 af 6

Veteran A

Veteran A

Nr. ? af 8

Veteran B

Veteran B – Pulje 1

Nr. 5 af 7
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ZenIT Consult leverer håndplukkede og professionelle it-konsulenter. Vores
kernekompetence strækker sig fra IBM’s mainframe med alle
programmeringssprog og værktøjer, der findes på denne platform, over JAVAog WEB programmering til projektledelse og management.

ZenIT Consult “Fremtid baseret på resultater”
ZenIT Consult A/S · Telefon: 4699 1903
Vallensbækvej 22B, 3. · 2605 Brøndby · www.zenit.dk
ZenIT Consult A/S er 100% danskejet, uafhængigt IT-selskab, stiftet i 1997.
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Sæsonens sidste holdkamp var på hjemmebane mod KFUM, som desværre vandt 3-2.
Status var 3 vundne holdkampe med cifrene
3-2, og 4 tabte med 2-3 – tættere kan det vist
ikke være!
Vi sluttede som nr. 3 i rækken efter KB og
KFUM.
Tak til øvrige spillere, som også kæmpede
bravt på 4. holdet heriblandt Nikolas Tybirk,
Ivan K., Per J., Per B. m. flere…

Den tabte vi desværre også i et forfærdeligt
regnvejr 1-4, og så havde vi så kun KB tilbage
hvor vi kunne nå at redde lidt af æren. Den
kamp måtte vi desværre spille indendørs pga.
stormvejr, og den tabte vi også 1-4.

5. holdet af holdkaptajn

7. holdet

af Lars Husby

af holdkaptajn Anders Sønderby

Holdet lagde ud med at tabe de to første
kampe. Først tabte vi hjemme 1-4 mod B93,
hvor vi ikke havde en chance. Dernæst tabte vi
knebent 2-3 ude mod Sundby i en kamp, som
vi en lille smule held lige så godt kunne have
vundet. Herefter tog vi os sammen og vandt
de resterende fem kampe, så vi endte på en
tredjeplads i rækken. Først vandt vi 4-1 ude
mod KFUM. Dernæst vandt 3-2 i de sidste fire
kampe hjemme mod Vanløse, ude mod ALT,
ude mod KB og til sidst hjemme mod Kløvermarken. Holdet bestod i de fleste kampe af
Nicole Cordes, Birthe Henriksen, Per Bach,
Dan Rasmussen, Søren Sandvig, Kenneth
Nielsen og undertegnede. Desuden havde vi
Ivan Kristensen og Keyvan Bamdej som super
reserver.
Tak til alle for deres indsats og den gode
stemning omkring kampene.

Statistikken og selvtilliden før sidste runde
var helt i vores favør. De første 6 runder talte
deres tydelige sprog, for hver gang kampene
blev tætte, var det næsten sikkert, at vi trak
det længste strå. Mod både ALT, KB2 og HIK2
stod der 2-2 før den afgørende kamp, og alle
3 gange trak vi os sejrrigt ud. Også 10 vundne
ud af 11 tresætskampe før sidste runde bekræfter, at vi var gode, når det gjaldt.

6. holdet
af holdkaptajn Dennis Hansen
Jeg overtog så staffetten efter Jacob Holmgaard, da der trængte til nye kræfter på posten
som holdkaptajn. Desværre gik det ikke meget
bedre, vi tabte også ude mod HIK, så kampen
ude mod B93 skulle vindes!

Det har ikke været vores bedste sæson,
men vi vil selvfølgelig komme stærkt igen til
næste år med masser af spillegejst og
glæde på banen.

Med sådanne resultater kan der selvfølgelige fremhæves mange heroiske indsatser,
men jeg tror der er flere af os, der sent glemmer besøget ved KB. Bagude 2-1 i holdkampen og nede med et brud i HD og tabt første
sæt i DS frygtede jeg undervejs et 4-1 nederlag. Men Jan Shek og Thomas Lysgaard brød
tilbage og vandt HD i 2 sæt – mens Madicken
startede en mental tortur af både modstander,
medspillere og vist også sig selv.
Jeg husker ikke om 3. sæt havde 8 eller 10
servebrud – men til sidst var modstanderen
i hvert fald knækket og lavede dobbeltfejl på
Madickens matchbold til en 3-2 holdsejr.
Også hjemmebanekampen mod HIK1 står
klart i min hukommelse. De første 3kampe

Deadline for nr. 2 / 2011 er
den 15. marts med udgivelse i uge 15
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bølgede frem og tilbage – undervejs tydede
først på 3-0 til os, så 0-3 og endte til sidst med
3 vundne tre-sættere. Madicken stod igen for
torturen – denne gang opgav hendes modstander pga. krampe ved 5-5 efter at have ført
5-2 i tredje sæt. Efter MD vundet i blot 2 sæt,
blev HD færdigspillet med tilskuere hængende
ud af vinduerne over Genforeningspladsen og
med endnu en vundet 3-sætter endte en fuldstændig lige holdkamp med 5-0 til ATK.
Desværre beviste også ubesejrede B93 i
sidste runde, at det ikke var tilfældigt, at de
havde vundet deres kampe mere overbevisende end os, så slutfacit blev en andenplads
for 7-holdet. En lille trøst var det at få at vide,
at samme B93-trup sidste år var sluttet midt i
serie 3 og roste os for at være de bedste, de
havde mødt i år.
Tak til alle på holdet for et super sammenhold og god opbakning til hinanden, som jeg
tror på er et væsentligt bidrag til det gode
slutfacit.

Veteran A holdet
af holdkaptajn Hanne Busk
Holdet har spillet sin tredje sæson i Eliterække
øst veteran +40/45. I det indledende puljespil,
hvor vi atter fik en svær lodtrækning (Birkerød,
Espergærde, HIK) blev vi desværre nr. 3 i puljen – kun afgjort af sæt og partier.
Selve spillet blev drabeligt langvarigt bl.a.
pga. regnvejr og mørke, gjorde vi en flot indsats og rigtig mange kampe er blevet afgjort i
3 sæt og med spænding til det sidste.
På trods af uafgjort mod både Birkerød og
HIK, så tabte vi desværre til Espergærde, der
i sidste kamp stillede med et super stærkt
hold. Så skulle vi spille om nedrykning mod
Roskilde, som vi heldigvis slog 5-3. Også det
blev pga. regnvejr spillet over 3 dage og var en
gyser til det sidste. Aldrig har sæsonen været
plaget af så mange skader, afbud og nye holdopstillinger.
Tusind tak til alle spillerne for en utrolig god
kampånd, for at rykke rundt på egne (og familiens) planer for at støtte holdet og for super
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hyggeligt selskab. Særlig tak til co-kaptajnen
Ivan K, som fik sin ilddåb som holdkaptajn
efter ferien. Vi ses til sæson 2011 og håber, at
alle skavanker er forsvundet.

Veteran B holdet
af Kirsten Wæwer og Charles Lundquist
Igen i år siger vi tak til holdet for en fightende,
hyggelig og trofast indsats. Vi fik en fin plads
som delt nr. 5 i rækken ud af 7. Så vi bliver i
rækken. Vi deler pladsen med KTK, der bare
fik 2 mere vundne sæt end os. Så det er da
ikke helt så tosset endda.
Steen (Errebo red.) blev desværre skadet
med foden undervejs og kunne derfor ikke
spille så mange kampe, men vi hylder ham
som den mest trofaste holdkaptajn, da han alligevel mødte op og støttede holdet.
Holdets herredouble blev i år spillet af både
Charles og Wester eller Wester og Finn og
den eneste tabte kamp blev mod KTK med en
super tiebreak i tredie sæt på grund af mørke.
Spændende var den, da en vunden kamp ville
have givet os 4. pladsen foran KTK. Men vi
tabte den 11-9. Godt kæmpet. Ligeledes var
1. Herre single dels Niels dels Torben et af
vore stærke kort. Tak til vor trofaste damedouble, som har en fantastisk fighter vilje.
Tak til Vagn og Mogens og Dorthe, som
hjalp som substitutter i mixen. Det var hyggeligt at have jer med igen og spille sammen
med jer.
Vi kæmpede også til sidst mod regnen, der
hver gang efter sommerferien drillede vore aftalte kampe, men det lykkedes dog at få dem
spillet i tide, takket være, at vi kunne bruge en
fredag aften. Vi ser frem til en ny sæson med
masser af lyse timer og hyggelig stemning i
2011.

Træning for 4.-7. holdene
Igen i år har der været arrangeret træning et
antal søndage eftermiddage suppleret med
nogle fredage aftener. Nogle af gangene har
der været trænere på, ellers har spillerne
selvtrænet. I år har Jesper Jensen og Anders
Dorph stået for træningen.
side 9
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ATK Sommer Double turnering

NewTennis og Jens Seibæk har stået for at afholde træning for motionsspillere og nybegyndere et antal søndage i foråret. Dette er som
altid en succes

Vores årlige en-dags sommer double turnering
blev i år afholdt lørdag den 26. juni. Der deltog
fem par i mix double B, seks par i mix double
motion, tre par i herre double A samt fire par i

Klubturnering
Ligesom sidste forsøgte vi i årets klubturnering
at afvikle de indledende runder i A rækkerne
allerede inden sommerferien i forbindelse med
1.-3. holdstræningen.
Det lykkedes ikke at få afviklet alle kampe
som planlagt, men vi vil forsøge at gentage
fremgangsmåden igen næste år. I de øvrige
rækker blev rækkerne afviklet i weekenderne
15.-16. og 22.-23. august.
Der var et samlet finalestævne for alle rækker lørdag den 29. august, hvor der var mange
gode kampe.
I skrivende stund er herredouble A finalen
beklageligvis ikke afviklet. Bemærk i øvrigt
at vi år har fået nye mestre i herresingle A og
damesingle B, som begge ikke tidligere har
vundet klubmesterskabet.

Damesingle A:
Kirsten Lindeblad og Nathali Thorius

herre double B/motion. Dvs. at der i alt deltog
18 par.
Efter mange gode kampe blev der fundet
følgende vindere i de forskellige rækker:

Række

Vinder

Mix Double B

Kirsten Wæver / Charles Lundquist

Mix Double Motion

Margit Kristensen / Per Holm Christiansen

Herre Double A

Nikolas Vedel Petersen / Morten Jonassen

Herre Double B/Motion

Charles Lundquist / Lars Husby

Dame Double

Kirsten Wæver / Karin Munk Petersen

Som altid blev turneringen afsluttet med en
hyggelig middag i Lottes Sports Café.

den løbende ATK Liga, hvorfra resultaterne
også tæller til opdatering af tavlerne.

Puljeturnering, Udfordring og
ATK Ligaen

Det skal i øvrigt understreges, at udfordringstavlerne kun er vejledende i forbindelse
med udtagelse til hold i ATK. Dette skyldes
bl.a., at man på serie holdene enten spiller
single eller double på holdene og, at nogle
spillere kan være betydeligt bedre doublespillere end singlespillere, og ranglisten er jo kun
en single rangliste.

Årets puljeturnering blev afviklet søndag den
2. maj samt i weekenden 8.-9. maj, hvorefter
de nyopdaterede udfordringstavler/ranglister
blev slået op.
Efterfølgende har der været mulighed for
udfordring på tavlerne samt for at deltage i

Herunder følger en liste med samtlige klubmestre, som alle ønskes tillykke af udvalget.
Række

Vinder

Herresingle A

Mohammed Shabid

Damesingle A

Nathali Thorius

Herredouble A

Thomas Leth Jensen / Jesper Jensen

Damedouble A

Malene Seidahl / Kirsten Lindeblad

Mixdouble A

Anja Biltoft / Peter Biltoft-Jensen

Herresingle B

Henning Lundsfryd

Damesingle B

Birthe Henriksen

Herredouble B

Per Jørgensen / Nikolas Vedel Petersen

Damedouble B

Rikke Magnussen / Mette Kit Nielsen

Mixdouble B

Malene Hedegaard / Lars Husby

Herresingle C

Vagn Olsen

Herredouble C

Vagn Olsen / Jesper Olsen

Oldboys Single

Peter Biltoft-Jensen

Oldboys Double

Peter Biltoft-Jensen / Ivan Kristensen
side 10

Damedouble B: Rikke Magnussen og Mette Kit Nielsen mod Kirsten Wæver og Karin Munk Petersen
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Juniorafdelingen i ATK
af Allan Murphy Bruun
Igen i år er der fuld gang i indendørstræning i
ATK-Hallen og i Bellahøj Hallen. Ca. 80 børn
og unge i alderen 6 – 18 år deltager i træningen, som varetages af ATKs trænerkollegium
ledet af cheftræner Jens Seibæk. Der er stadig
ledige pladser til træning. Så kom op i ATKHallen og snak med træneren om, hvilket hold
der passer bedst til dig eller skriv en mail til
junior@atk-tennis.dk.
Vi tilbyder følgende hold:

Begynderhold
Typisk for spillere over 10 år, som er selvtransporterende til træning. Vi opbygger kendskab til spil og slag stille og roligt op fra bunden gennem øvelser og leg med soft-tennis.

Mini-holdene
Typisk for spillere på 6-10 år. Træningen ligger
lidt sent, så far og mor bedre kan nå at følge.
Træningen foregår som leg med bold og slagøvelser samt små-spil.

Klubspillere

Turneringsspillere
Typisk for spillere over 12 år. Træningen foregår som slagøvelser, kamp-spil og turneringstræning. Deltager jævnligt, for egen regning, i
turneringer.
Udover juniortræning så er der gang i forskellige andre aktiviteter i ATK såsom et skoletennisprojekt, der er målrettet børn og unge
som går i skole i områderne, der grænser op til
Genforeningspladsen.
Vi vil bl.a. gerne tilbyde omegns-skolerne
en billig ”minitennis-pakke” indeholdende ketsjere, bolde og opstartstræning.
Den endelige projektgodkendelse ligger
stadig hos kommunen, og vi håber på positivt
svar efter et fint ansøgningsarbejde udarbejdet
af Martin Olsson og ATK’s Fundraisingudvalg..
Til slut vil jeg ønske godt nytår til alle fra
ATK’s juniorafdeling. Vi ses på banen i det nye
år!

Typisk for spillere over 11 år. Træningen foregår som slagøvelser, tennislege og kampspil.

Hos os er du altid velkommen!
Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne.
En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver større overblik og
overskud. Du er til enhver tid velkommen til at komme ind til os og få en aftale om et uforpligtende
ØkonomiEftersyn. Du kan også blive klogere på www.al-bank.dk.

Frederikssundsvej 128 · 2700 Brønshøj · Tlf. 38 48 30 31
E-mail: broenshoej@al-bank.dk · www.al-bank.dk
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Næste nummer af ATK-NYT forventes at blive fremsendt medio april 2010
med bl.a. spilleudvalgets faste arrangementer. Oplysninger om de øvrige
aktiviteter vil blive sat op på tavlerne i klubhuset. Oplysningerne kan også
ses på vores hjemmeside.

Støt vore annoncører
– de støtter os
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Fantastisk at spille i elitedivisionen
– vi vil op og spille der igen!
af Karin Munk Petersen
En iskold aften lige før jul mødte jeg op i ATKhallen til en træningsaften for vores 1 holds
trup. Her mødte jeg en håndfuld af de spillere
(Ali Shabib, Peter Elsborg, Mohammed Shabib
og Nathali Thorius – grundstammen på holdet
bestod herudover af Thomas Jensen og Martina Borch-Jensen), der havde prøvet kræfter
med elitedivisionen i en periode på 6 uger i
november/december for at høre, hvordan det
havde været at krydse klinger med nogle af de
dygtigste spillere i Danmark i elitedivisionen.
Lad os bare sige det med det samme – det
blev en kort, men intens oplevelse for truppen.
For desværre rykkede de ned i 1. division igen.
”Pisse ærgerligt”, som det blev udtrykt spontant af en af spillerne! Træner Jens Seibæks
udtrykte det lidt anderledes: ”Det har været
et eventyr med mange tætte kampe, og med
en udvikling hos spillerne, som vi ikke havde
fået på samme måde, hvis vi havde spillet i 1.
division.”
Det blev til i alt 7 holdkampe, heraf 3 på
hjemmebane. Og de 4-5 af holdkampene var
meget tætte kampe – i ca. 7 af kampene blev
det til 3 sæt afgørelser i tiebreak, hvoraf de fleste faldt uheldigt ud og blev tabt 10-8! 8 point
blev det til i alt, og det var der stolthed over,
selv om de naturligvis havde været gladere,
hvis de var blevet oppe i eliterækken. Og så
var der endda spænding til det sidste – hvis de
havde vundet den sidste holdkamp 6-3, ville
de være blevet oppe i rækken. En kamp de
spillede mod Odense, som havde flyttet kam-

pen til Svendborg i en hel ny hal. Så ny, at der
heller ikke var nogen varme. Udenfor var det
minus 19 og inde i hallen 0 grader. Desværre
lykkedes det ikke at vinde med det ønskede
resultat, og ATK rykkede ud af rækken med et
nederlag på 8-1 og med kulde i kroppen.
En oplevelse, de alle havde, var, at den
intense periode med mange kampe på kort
tid havde løftet alles spil, og derfor var der
ærgrelse over, at der nu er næsten ½ år til
de næste holdkampe. Så nu var intentionen,
at deltage i så mange singleturneringer som
muligt i den mellemliggende periode. Faktisk
havde både Ali, Peter og Mohammed allerede
deltaget i en eliteturnering i Malmø her i december, og Peter Elsborgs holdning var klart,
at han var kommet meget længere i denne
turnering, end han ellers ville være kommet.
Det skal i den forbindelse også nævnes, at det
lykkedes Mohammed at komme i semifinalen i
DM for seniorer i samme periode – og Mohammed er altså kun 16. år! Fantastisk flot og en
stor ære for ATK. Også Jens Seibæk mener,
at de enkelte spillere havde præsteret på et
niveau i holdkampene, som de måske ikke
ville have kunnet præstere i single turneringer
uden denne intense periode og mange hårde
kampe: ”En oplevelse med spænding og intensitet”, som han udtrykte.
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det har været en fantastisk rejse, de har haft
sammen som trup. Og Jens Seibæks indtryk
af, hvorfor det er gået så godt, er da også, at
det er fordi, de er sådanne nogle gode kammerater,
Og så blev der ellers namedroppet i slyng
over spillere, de havde mødt i kampene. Og
det i en sådan grad, at jeg skulle spidse ørerne
for at få navnene med (forhåbentligt har jeg
fået stavet dem rigtigt!): Kristian Pless, Eva
Dyrberg, Mai Grage, Martin Pedersen, Søren
Wedege (Danmarksmesteren) og Thomas
Kromann. Faktisk vandt Ali over danmarksmesteren! Med til historien hører dog, at det var
fordi, han havde vrikket om på foden dagen før
i finalen i DM – og derfor stoppede kampen,
da Ali godt spillende på dagen kom foran 2-0 i
første sæt ☺. Respekt var der også fra spillerne
over Thomas Jensens kamp mod Kristian
Pless, hvor Thomas fik 2 og 2!
Og hvad har så været den enkelte spillers
største oplevelse? Peter havde haft nogle
fantastiske doubler mod Lyngby og B93.
Nogle kampe der også havde smittet af på

hans singlespil i en sådan grad, at han havde
været tæt på at vinde flere af dem. Han føler
sig i dag meget motiveret til at gå ud og spille
mange flere turneringer – og efterlod en stor
lyst til at holde niveauet. Ali havde spillet en
meget tæt kamp mod Martin Pedersen – og
været meget tæt på at vinde – og havde en fed
følelse af at han kunne være med. Og så slog
han den meget rutinerede Ole Jensen fra Gentofte! Mohammed fremhævede den vundne
kamp mod Lyngbys Tobias Galskov, hvor han
endda havde seneskedehindebetændelse – og
så naturligvis sin semifinalekamp i DM. Og
for Nathali var det en stor oplevelse, at hun
havde vundet nogle af sine singlekampe, at
hun kunne være med og det uden nervøsitet
– og med en erfaring rigere om, at de er gode
i elitedivisionen, men at det måske ikke er så
langt fra igen!
Flot, flot, flot af de mange – og mange unge
– spillere fra ATK. Man kunne mærke, hvordan
de brænder for snart at få lov til at komme op
og spille i elitedivisionen igen. Og hvis de kan
holde det fokus og den energi, de udstrålede,
skal det nok snart lykkes dem!

Respekt og opbakning er noget, der klart
skinnede igennem, når den enkelte fortalte sin
historie. Der blev nikket, husket og suppleret,
når den enkelte fortalte. Man fornemmede, at

Husk at betale kontingent
ATKs medlemmer vil kort tid efter generalforsamlingen modtage
opkrævning for den kommende sæson. Husk at betale kontingentet til
tiden. Kort efter betalingsfristens udløb begynder vi at slette medlemmer
fra medlemslisten for at finde ud af, hvor mange nye medlemmer, der er
plads til. Ingen betaling betragtes som en udmeldelse af klubben.
side 14

side 15

ATK - Nyt nr. 1 - Januar 2011

Arbejdernes Tennis Klub

ATK - Nyt nr. 1 - Januar 2011

Arbejdernes Tennis Klub

Hædersbevisninger til ATK i 2010
af Henning Poulsen
Det blev et flot år for ATK med hensyn til
anerkendelse til både klub – hold og enkeltpersoner. Det er en glæde for bestyrelsen at
kunne orientere alle vore medlemmer om disse
hædersbevisninger.
ATK blev kåret til årets Tennis Klub i Danmark. Prisen blev overrakt af Dansk Tennis
Forbundsformand Henrik Klitvad den 1. maj i
forbindelse med standerhejsningen.
Ole Juhl fik CSIT´s æresbevisning i guld
for hans mangeårige indsats som sekretær i
CSIT´s tekniske komite. Således er der nu kun
2 personer i Danmark, der har fået denne hædersbevisning.

Rejselegat. Legatet gives til talentfulde tennisspillere under 18 år – således at der er mulighed for at tage til turneringer i bl.a. udlandet.
Lars Knudsen blev kåret som årets Idrætsleder i Brønshøj Husum forenede Sportsklubber
for hans store arbejde som ATK´s kasserer – i
20 år har han haft posten i klubben.
ATK´s 1. hold vandt kvartalsprisen i Brønshøj forenede Sportsklubber. Holdet vandt 1.
division indendørs og kom i Elitedivisionen. Se
billedet til højre.
Med hensyn til Idrætsprisen blev vort 1.
hold slået af Brønshøj Boldklub, men var med
blandt de 4 prisvindere i kvartalerne.

Mohammed Shabib fik på Dansk Tennis
Forbunds prisuddeling Einar Ulrichs Fonds
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Specialtilbud 20% til
ATK´s medlemmer

Fysiurgisk sports- og helsemassage
Massagen giver dig:
En øget blodgennemstrømning og bevægelighed i kroppen efter
en større sportspræstation
 Udskilning af ophobede affaldsstoffer i musklerne
 Et stimuleret kredsløb
 Aktivering af immunforsvaret
Massagen virker endvidere afspændende og smertelindrende på
ømme og overbelastede muskler samt muskelrestituerende

Fysiurgisk massage kan med stor nytte benyttes af:
 Sportsfolk – såvel før som efter træning eller anden præstation
 Skadesbehandling i muskler i forbindelse med sport m.m.
 Personer med ensformigt og/eller stillesiddende arbejde
 Hvis man har lavet bevægelser, der har haft en ikke-tilsigtet virkning
 Gravide, da den øgede vægt ofte giver ryg-, nakke- og bensmerter
 Personer, der lider af uro og krampe i benene
 Spændingshovedpiner

Ahlsten Sport- og Helsecenter
Onlinebooking på www.ahlstenhelse.dk
Ovenstående tilbud er gældende frem til 30. juni 2010

Godthåbsvej 64A
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 330 830
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Interview med kasserer Lars Knudsen
som i december 2010 fik årets lederpris i Brønshøj Husum

Hvad fik dig til at starte som frivillig i
ATK? Havde du arbejdet frivilligt før?
Jeg har en fortid i DAI håndbold både som
spiller, træner og dommer. Det lå derfor ikke så
fjernt for mig at deltage i arbejdet som kasserer, da formand Henning Poulsen kontaktede
mig en sen aften. Jeg fik en dag til at tænke
det igennem og fik talt med Ole Juhl, som jeg
kendte fra håndbolden om, hvad opgaven ville
indebære. Opgaven har siden udviklet sig til at
være en stor opgave, som kræver, at man har
tiden og lysten til dette.

Hvad består dine opgaver i?
Det er mig, der står for regnskabet i klubben.
Det gør jeg som en del af sekretariatet, hvor
vi mødes hver tirsdag og gennemgår de ting,
som ligger fra klubbens medlemmer eller fra
ting, som vedrører aktiviteterne i klubben.
Jeg er også en del af
bestyrelsen. Her har vi
lige har gennemgået en
stor uddannelse baseret
på Team Copenhagens
koncept for eliteudvikling,
og det har været rigtigt
spændende.

gode forhold med træning og kan spille på så
højt niveau. Det er faktisk en kæmpe præstation, at vi kan klare os i 1. division og indendørs i år i Elitedivisionen. Så en meget vigtig
faktor for at være motiveret er, at der er plads
til alle på alle niveauer. Se bare på, hvordan
der hver onsdag bliver kæmpet og hygget hos
”Hyg Ind”.

Hvad er dine visioner for ATK-Tennisklub?
At vi altid vil have en stor bredde og en god
elite, som sammen sikrer, at der altid er en
tennisklub med over 1200 medlemmer på
Genforeningspladsen. Med plads til hygge og
kamp.
Stort tillykke til Lars med den utrolig velfortjente pris! Godt set af formanden at indstille
ham!

Hvad er det dig motiverer dig til at blive
ved?
Det dejlige sammenhold,
som er i ATK, og som
varer hele sommeren. Det
gør, at jeg altid glæder
mig til at spille eller bare
hygge på Genforeningspladsen. Det der gør det
særligt og dejligt er, at vi i
ATK har så stor en kapacitet, at der er plads for
motionister til at deltage
i turneringer - primært
under DAI´s vinger - samtidig med, at eliten har
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Mohammed Shabib modtager Einar
Ulrich fondens rejselegat
af Karin Munk Petersen
Mohammed Shabib har i december modtaget
Einar Ulrich fondens rejselegat for at være en
af Danmarks tennisspillere under 18 år med
det største udviklingspotentiale. Stort tillykke
til Mohammed, der allerede i starten af det
nye år tager ud i verden til store internationale
juniorturneringer, ITF-turneringer. Først den 3.
januar til Stokholm og senere den 18. januar til
Hamborg.

igen – at det bliver hverdag - og så kæmpe for
at bevare status og niveau, og så gå i gang
med at bygge op igen”.

Og hvorfor tror du, det lige netop er dig, der
modtager legatet, spurgte jeg ham. ”Jeg tror,
jeg er anderledes. Jeg tør sige nej til samlinger
på landsplan med andre på min alder. Jeg
foretrækker at være til træning i ATK, hvor jeg
kan træne sammen med nogle ældre og mere
rutinerede spillere, hvilket er godt for mig.
Og så har jeg min gode træner (Jens). Men
selvfølgelig skal man heller ikke sige nej til alt,
hvad jeg heller ikke gør. Men det er vigtigt for
mig at have mit bagland”.
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HAL – NYT
af Halformand Henrik Ravnild
Så er julen overstået, og det er på tide at få
formen på plads inden vi igen skal udendørs
med bare ben og maver.
Som brugerne af hallen vil vide, konstaterede vi i efteråret nogle revner i belægningen
primært på bane 1 ud mod Borups Alle. Vi tog
naturligvis kontakt til Københavns Kommune,
da kommunen i forbindelse med opførelsen
af Bellahøj Svømmestadion havde rammet en
masse jernplader ned lige op til vores hal.
En teknisk undersøgelse viste imidlertid, at
gulvrevnerne ikke kunne stamme fra kommunens anlægsarbejder, og heldigvis for det, for
vi har da heller ikke konstateret revner i murværk eller andre steder.
Teknikerne konkluderede, at det sikkert
skyldes lidt blød bund visse steder under betonen, og at betongulvet netop var lagt i felter
svarende til midterlinjen på tennisbanerne, så
vi desværre må forvente, at problemerne kan
opstå igen. Vores gulvleverandør foretog herefter en reparation, som desværre måtte gøres
om, men nu skulle problemet være løst for
forhåbentlig en lang periode.

Jeg spurgte ham, hvilke erfaringer hans
flotte præstationer med bronzekamp ved DM
havde givet ham? ”Den kamp kostede mig 2
uger, hvor det steg mig til hovedet, at jeg var
nået så langt. I de to uger kunne jeg ikke acceptere, at jeg lavede fejl. Jeg troede vist, at
træerne voksede ind i himlen. Det jeg lærte
var, at det er vigtigt, at tingene flader lidt ud

Arbejdernes Tennis Klub

Jeg er også sikker på, at alle brugere har
konstateret, at alle lamper er vasket og nye
pærer sat i, så nu er der ingen begrundelse
for at dømme boldene ude. Hele stregen hører
med til banen!!
Det er da også værd at bemærke, at 1.
Holdet har spillet sine første kampe på højeste danske niveau, så nu har vi haft besøg af
Nations Cup-spillere! Hvem havde troet det i
Arbejdernes Tennisklub.
Jeg ser desværre fortsat brugere/medlemmer, der går direkte fra gaden og ind på banen
og skifter fodtøj.
Gør I også det derhjemme i stuen? Jeg
bruger altid entreen/vindfanget i vinterhalvåret,
men vi er jo heldigvis ikke alle ens, men på
dette punkt skal jeg endnu engang opfordre jer
til at anvende hallen med omhu.
Brug omklædningsrummene, og I har faktisk
betalt for at få et sportsbad efter kamp. Husk
det næste gang.
Godt nytår til alle brugere.

Støt vore annoncører
– de støtter os
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DAI
2010 var et godt og aktivt år i DAI. Udover de
sædvanlige turneringer var der i starten af juli
måned tur til Tallinn, der som bekendt er hovedstaden i Estland.

spillere har planlagt at deltage i en veteranturnering, som Kalev arrangerer i juli 2011.
Deltagelsen er ikke i DAI-regi. Men hvis man
er interesseret i at deltage/høre mere, kan man
kontakte Ivan Kristensen

Truppen bestod af 1 hold med 7 spillere og
11 veteraner, der deltog i en individuel turnering.
Vi fik i 2010 ikke nogen medaljer med hjem.
Men som sædvanlig var det en fantastisk tur
på det sociale plan. Vejret var også med os.
Den stod på sol fra morgen til aften lige indtil den sidste dag, hvor det godt nok kunne
regne.
Den estiske arrangørklub, Kalev, havde arrangeret turneringen på smukkeste vis. Alt gik
fuldstændig, som det skulle. Programmet var
fornuftigt sammensat. Kampene kom i gang
til tiden, og så havde de været så venlige at
indlogere os på Radisson Blu, så der var tale
om høj standard.
Faktisk var flere så begejstrede for klubben
og Tallinn i det hele taget, at en gruppe ATK-
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I 2011 er der planlagt følgende DAI aktiviteter:
Indendørs holdturnering

8. januar – 17. april

Ryparkhallen

CSIT Mesterskaber

23. maj – 29. maj

Salvador, Brasilien

Regionsmesterskaber

11. juni – 13. juni (pinse)

KTK

Udendørs holdturnering

30. juli – 31. juli

ATK

Landsstævne

3. september – 4. september

ATK

Indendørs individuel turnering

24. september – 18. december

Ryparkhallen

Der kan naturligvis ske ændringer, men notér gerne datoerne allerede nu.
Som det fremgår, foregår de internationale
mesterskaber i 2011 i Salvador i det nordlige
Brasilien. DAI planlægger at stille med 2 hold á
4 spillere, 3 herrer og én dame, ca. 10 veteranspillere og 2-3 ledere. For herrernes vedkommende er man veteran, når man er 45 og for
damernes vedkommende 40 år.

• Vi vil gerne have de bedst mulige spillere
med.
Det er altid sjovest at vinde, og vi vil også
gerne give vores modstandere, der muligvis
har rejst langt, nogle gode kampe.
• Man skal have deltaget i flere turneringer i
DAI-regi det forgangne år.
Vi vil gerne belønne de spillere, der deltager
jævnligt i DAIs turneringer.

Vi er flere gange blevet spurgt om kriterierne
for udtagelse til internationale turneringer.
Særligt nu, hvor 2011 turen går til Brasilien.
Der er ikke nedskrevet regler for, hvem der kan
blive udtaget til internationale turneringer. Men
vi har nogle vejledende kriterier, som listes her:

• Sidst men ikke mindst, ser vi også på det
sociale, forstået på den måde, at vi gerne vil
rejse med en så homogen trup som muligt.
Når folk bruger ferie og penge på at rejse
med DAI, vil vi gerne, at alle får en så god
oplevelse som muligt.

•V
 i tilstræber at stille med deltagere fra så
mange forskellige DAI-klubber som muligt.
Det er generelt et ønske/krav fra DAIs hovedforbund, at så mange klubber som muligt
skal være repræsenteret.

Med ønske om et rigtig godt tennisår i 2011

Redaktionen og ATK's bestyrelse
ønsker alle et Godt Nytår!

På tennisudvalgets vegne
Lene Baltzer Petri

Børneattester
Bestyrelsen skal herved gøre opmærksom på, at klubben efterkommer
Folketingets lov om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv.
Vi har indhentet attester på trænere, instruktører, der har vedvarende kontakt med børn under 15 år.
Det er vigtigt for os, at kunne melde ud om denne sikkerhed for vore yngste medlemmer.
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Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab, har du 3 muligheder:

SkibSværkSted

4

deSuden
Storby

9

Sangen
3

regeringSagent

koSmetik

Slægtninge

Medlemmer der bliver
fuldtidsmedlemmer:
Hvis du bliver fuldtidsmedlem, får du besked via 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.

Husk at melde adresseforandring til klubben, så du ikke risikerer at miste dit medlemskab,
fordi dit girokort ikke når frem.
Husk at betale kontingent til tiden. Opkrævning vil blive udsendt medio januar til betaling i
første halvdel af februar. Kort efter betalingsfristens udløb begynder vi at slette medlemmer
fra medlemslisten for at finde ud af, hvor mange nye medlemmer, der er plads til.
Ingen betaling betragtes som en udmeldelse af klubben.
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2

italien

dameblad

Ved brug af netbank og lignende: Husk at bruge det rigtige kontonummer! Der er stor forskel på, om pengene skal betales til ATK-hallen eller til ATK.
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6
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tilFlugt

1. Du skriver et brev til klubben.
2. Du sender klubben en e-mail.
3. Du bruger skemaet på hjemmesiden.

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 girokort og sende det nye beløb.
(Det er lettere, end hvis vi skal returnere pengene).

SEKRETARIATET ERINDRER OM:
tenniSudtryk

tal

tenniSudtryk

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

Fremsendelse af alle ønsker om ændring af
medlemskab skal ske senest 1. marts 2011.

legemSdel

...?
wawrinka

Af Charlotte Bak, sekretariatet

Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal fuldtidsmedlemskaber i ATK. Medlemmer overføres efter anciennitet.

dyrebolig
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Hvordan ændrer jeg mit medlemskab?

8

by

Verdens længste tenniskamp blev
spillet i Wimbledon i år. Hvad
hedder den amerikanske spiller,
der til sidst vandt kampen med
70-68 i femte sæt?
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tidSmåler

Kontortid:
ATKs kontor har åbningstid tirsdage kl. 19-20. Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan du
fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer eller sende en mail.
7

Fugl
2 enS

5

Løsningen på ATK Krydsord får du ved at finde bogstaverne i de nummererede felter.
Send løsningen til ATK på atk@atk-tennis.dk senest den 1. marts 2011 og skriv ”Krydsord”
som emne. Så er du med i lodtrækningen om to rør tennisbolde.
engelSk
tenniSudtryk

FriSkere
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Lotte's Sports Café

Det rigtige sted at få god mad serveret eller leveret

Kære ATK medlemmer
Mange tak for sæsonen 2010.
Rigtig godt nytår og på gensyn til
Standerhejsning den 1. maj 2011.
Mange hilsner fra Lotte og Co.

Lotte's Sports Café
26 20 22 06
Genforeningspladsen 54

