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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

Udvalgsformænd
Turneringsudvalg
Lars Bjerring Husby
lars@husby.dk
28 56 46 00
Træningsudvalg
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38
Facilitetsudvalg
John Roy Vesterholm
Vesterholm1@hotmail.com
40 63 64 33

Bestyrelse

Eliteudvalg
Thomas Riad
thomas_riad@hotmail.com
22 50 45 69

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

Juniorudvalg
Jon Tybirk
jon.tybirk@live.dk
26 23 0615

Kasserer
Lars Knudsen
laknu@knudsen.mail.dk
20 99 07 92

It-kommunikationsudvalg
Bruno Hasselberg
bha@kls.dk
29 65 73 53

Næstformand
Steen Elsborg
se@ldi.dk
22 36 29 19

Holdudvalg (4.-7.+veteran)
Birthe Henriksen
knud.petersen@live.dk
24 41 97 21

Næstformand
Per Bach
pb@ing.dk
28 10 95 04

Breddeudvalg
Ann Kølgaard
a.koellgaard@email.dk
29 44 35 19

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

Fundraising- og sponsor
Jesper Jensen
jensen985@gmail.com
28 56 57 54

Suppleant
Jesper Jensen
jensen985@gmail.com
28 56 57 54

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

Bladredaktion

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nikolasvedel@gfnet.dk
Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1400 stk.
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Bestyrelsen ønsker alle velkommen til
en ny sæson på og omkring banerne
Den nye bestyrelse byder jer alle velkomne til
en ny sæson på og omkring banerne på Genforeningspladsen. Vi glæder os!
Lad os starte med at sige, at det er lidt - for
ikke at sige meget - mærkeligt, at det ikke er
Henning, der skriver denne artikel. Det plejer han jo! Men efter Hennings afgang som
formand er der mange nye områder, der skal
opdyrkes for den nye bestyrelse. Der skal
derfor lyde et rungende tak til Henning for
hans kæmpe indsats for klubben igennem de
mange år, han har været engageret som både
bestyrelsesmedlem og formand. Engageret er
han dog stadig – og gud ske lov og tak for det.
Det ville være svært at undvære hans mange
erfaringer. Vi glæder os også til at fejre Henning den 1. maj – læs nærmere herom i artiklen om Henning.
Og nu til noget helt andet. Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at der udover
den nye organisationsændring også er mange
andre nye tiltag, som det enkelte medlem skal
være opmærksom på. Således siger vi inden
sæsonstarten den 1. maj et meget trist farvel
til Lotte og Camilla i Lottes Sportscafé, da
de har valgt at stoppe forpagtningen. Vi har
været forfærdeligt privilegerede at have jer, og

det bliver svært at undvære jeres omsorg og
smil! Vi ønsker jer dog al held og lykke med
jeres nye projekt med en børnetøjsbutik. Det
skal nok også blive en succes. Og så kunne
det have været meget rart, hvis vi i skrivende
stund kunne løfte sløret for, hvem der bliver
den nye forpagter i klubhuset. Det kan vi dog
desværre ikke, da Københavns Kommune har
besluttet at undersøge de juridiske forhold
omkring forpagtningen. Vi håber dog på en
god og fair løsning (Sidste nyt: Nyt forpagterpar er fundet - se side 8).
Et andet nyt tiltag er Københavns Kommunens beslutning om at indføre nøglebrikker til
banerne. Det betyder, at vi nu alle skal have
et nøglebrikker for at komme ind på tennisbanerne. Læs nærmere i den særlige artikel
herom, hvordan du skal forholde dig for at få
dit nye nøglekort.
Og i samme moment skal vi ikke glemme
at nævne, at kommunen også har besluttet at
opføre 2 nye Paddeltennisbaner på Genforeningspladsen. Det er kommunen, der står for
udlejning af banerne. Hvis du skulle have lyst
til at prøve kræfter med denne sportsgren, importeret fra Spanien, skal du derfor henvende
dig i Grøndal Centrets Information.

Paddeltennisbaner
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Det var mange nye tiltag fra Københavns
Kommune side. Med den intensitet har bestyrelsen derfor også besluttet, at vi fremover
vil søge størst muligt samarbejde med kommunens folk, så vi ikke bliver taget på sengen .
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
vi ønsker størst mulig brugerinddragelse og
medindflydelse på forholdene for klubberne,
der er engageret på Genforeningspladsen,
og at vi af samme grund har nedsat et facilitetsudvalg. Det har vi naturligvis orienteret
kommunen om, så vi håber på en god dialog
fremover.
Og så tilbage til organisationsændringerne.
Vi har nu været i gang i nogle måneder og føler
allerede, at der er godt gang i de nye udvalg.
Således er der bl.a. indgået nyt sponsorat,
facilitetsudvalget har haft gang i at trække i
trådene i forhold til de kontaktpersoner, de
kender, træningsudvalget barsler med nye
træningstiltag, en ny hjemmeside bliver snart
en realitet, for ikke at glemme, at en masse aktiviteter ser dagens lys på juniorsiden mv. Det
er super, super dejligt. Skulle du også sidde
tilbage med et ønske om at deltage i organi-

sationsarbejdet – om det er så med bare en
lille indsats – skal du ikke holde dig tilbage. Vi
har brug for alle gode hænder, og vi ønsker så
bred en indflydelse fra klubbens medlemmer
som muligt. Skulle du derfor have lyst til en eller anden form for deltagelse, så tøv ikke med
at henvende dig fx til en af næstformændene
Steen Elsborg eller Per Bach og hør om mulighederne herfor. Vi kan særligt slå til tromme
for, at vi mangler personer, der er gode til kommunikation, da det er et særligt indsatsområde
for klubben fremover.
Et ordsprog siger, at al begyndelse er svær
– og der har sandelig også været behov for
at holde mange bolde i luften i de sidste par
måneder. Vores mantra er dog, at tingene
skal være så simple og gennemskuelige som
mulige, og vi vil derfor arbejde videre med at
skabe kendte og gode rutiner, således at vi
alle kan få størst mulig lykke ud af vores medlemskab i ATK .
Vel mødt til en ny og dejlig sæson på Genneren.
Bestyrelsen

Forrest fra venstre: Jesper Jensen, suppleant (ny i bestyrelsen), Karin Munk Petersen, formand.
Bagerst fra venstre. Steen Elsborg, næstformand, Per Bach, næstformand (ny i bestyrelsen),
Lars Knuden, kasserer og Ole Juhl, sekretær.
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Henning Poulsen takker af efter 28 år
som formand
af Bruno Hasselberg
Hvornår blev du meldt ind i ATK ?
Jeg blev indmeldt i ATK i 1953 og vores
nabo, som var medlem af tennisklubben
Borup lånte mig en ketcher, så det kostede
mig ikke noget, hvis jeg ikke ville fortsætte
som medlem af klubben. På det tidspunkt
var jeg medlem af Union og spillede en kort
tid i fodboldklubben – jeg fik en knæskade
og min læge sagde til mig, at jeg skulle
finde en anden idræt, når mit ben var i orden igen. Efter et år var jeg klar og så var
der tennis på programmet.
Klubbens juniortræner – Villy Larsen var
imponeret over mine slag med topspin, men
det var der en forklaring på – ketsjeren jeg
lånte var en træketcher og det var nødvendigt at sætte den i pres efter spil, men dette
var ikke gjort, så den havde en buet form,
der gjorde at slagene blev ”urene”. Det var
så starten i ATK.
Det blev til utroligt mange timer om ugen på
banerne, jeg boede om hjørnet i Borups Alle,
så det var nemt at spille, når der var ledige
baner.

Den tidligere formand, Henning Poulsen og
den nye formand, Karin Munk Petersen.
for at modtage kontingent fra medlemmerne
– kr. 100.- pr. sæson betalt over 4 gange. Hvis
der var restancer i september måned blev
flere juniorspillere udstyret med en liste over
de medlemmer, der ikke havde betalt, så de
kunne besøge dem og få afregnet restancen.
Der var 10% i afregning til juniorerne for at
have ”inddrevet” restkontingentet.

Det er godt nok længe siden, kan du fortælle
lidt om din tid i ATK inden du kom ind i bestyrelsen ?
Jeg kom hurtigt ind i spilleudvalget og en periode var jeg spilleudvalgsformand. Spændende
at være med sammen med gode kammerater i
dette udvalg.
Jeg blev indvalgt i bestyrelsen og lærte
meget af de aktive personer, der arbejdede for
ATK´s medlemmer. Forholdene var jo meget
små, i klubhuset havde vi et lille lokale, hvor
medlemmerne kunne tegne baner og et par
borde, hvor man kunne få sig en snak med
andre medlemmer.
Kassereren, der boede i nr. 46 på Genforeningspladsen havde et loftsværelse i
ejendommen, hvor han arbejdede med at indmelde nye medlemmer o.s.v. Det var også her
der blev afholdt mange bestyrelsesmøder –
også privat blev der afholdt møder. Hver mandag i hele sæsonen var kassereren i klubhuset

Hvornår blev du valgt ind i bestyrelsen og
hvornår blev du formand ?
Poul Stefani blev valgt som formand i 1970
og da Ole Juhl ville være sekretær i stedet for
næstformand og så blev jeg valgt til denne
post.
Da Poul valgte at fratræde i 1983 startede
jeg som formand for klubben og som bekendt
sluttede jeg ved generalforsamlingen i januar
2012.
Det blev til lidt over 28 år – spændende år
med mange store opgaver for bestyrelsen.
Jeg har været privilegeret som formand,
men uden mange andre gode frivillige medlemmer havde det ikke kunnet lade sig gøre.
Sammen har vi fået ATK til at blive en yderst
respekteret klub inden for Dansk Tennis.
ATK er den 4. største klub i Danmark med
en stor medlemsskare og har været heldige
SIDE
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at kunne holde et stabilt medlemstal igennem
alle årene.
Fortæl lidt om hvad der er sket i din tid som
formand:
Et lille tilbageblik over de mange projekter
som er gennemført og som ATK kan være stolt
over.
Fraflytning fra Genforeningspladsen nr. 46,
3. sal (10 m2) til indvielse af klubhuset på Genforeningspladsen i 1986. Et projekt som blev
gennemført sammen med de andre indlejede
klubber på pladsen.
Året efter blev der etableret 2 nye tennisbaner på pladsen – nemlig bane 9 og 10, som
blev overdraget Københavns kommune – Anlægsudgiften på kr. 510.000.- blev afholdt af
ATK.
For første gang i klubbens historie lånte
klubben midler for at kunne betale for de 2
baner. Sidste afdrag til Arbejdernes Lands-

bank skete 2½ år senere. Banken stolede på
klubbens økonomi og godkendte et lån på kr.
400.000.- Bankbestyrer Rosendahl sagde, da
vi afregnede, at han meget gerne ville låne os
penge en anden gang. Det var jo for ham en
meget kort udlåningsperiode.
Vi har i 2011 været kunde i banken i 25 år
og vi nyder godt af sponsoratet fra Arbejdernes Landsbank.
Jeg blev kontaktet af Københavns Radio
efter indvielsen af vore 2 nye baner. Det var
Gunnar NU Hansen, der gerne ville have mig
i studiet til en snak om de nye baner. Jeg må
sige at han havde sat sig ind i lidt klubhistorie,
for under samtalen som også omhandlede
klubhuset, sagde han om ikke vi havde været
glade for ”bane 9”.
Så vidste jeg godt hvad han mente – inden
vi fik klubhuset sagde vi, når spillet var overstået : Vi ses på bane 9 – det var restaurant
”Martini” som vi brugte til mødested.
Mellemgange er blevet etableret med overdækkede terrasser.
ATK blev i 2003 ”helårsklub”, idet ATK-Hallen blev indviet. Vi havde opsparet i en halfond
og var meget tæt på at have kr. 1 million til
halbyggeriet – Fra Københavns kommune var
der stillet kr. 1 million til rådighed for byggeriet.
Lokale- og Anlægsfonden ydede et lån, så vi
kunne komme i gang med vores dejlige hal.
Klubhus og ATK-Hal tog hver for sig 14 år
at få etableret. Utrolig lang tid må man sige.
Nogen gange troede man ikke på, at det ville
lykkes, men det gjorde det trods alt.

Årets tennisleder 2003, uddelt af Dansk
Tennis Forbund .

ATK og DAI har i mange år haft et fantastisk
samarbejde – mange af vore medlemmer har
været på tennisrejser i mange forskellige lande
og her kan jeg sige, at Ole Juhl har været en
meget flot Primusmotor i den forbindelse.
Jeg selv blev bedt om at være leder for et
juniorhold, der skulle en uge til Østersøuge i
DDR. Tidligere kasserer Henning Christensens
datter Lisa var udtaget og da hendes far kom
hjem og fik besked på, at hun var udtaget,
spurgte hun om hvem, der skulle være leder.
Da hun hørte, at det var mig, sagde hun, ”Jeg
er glad for at det er ham den gamle Henning
Poulsen” På det tidspunkt var jeg 26 og Lisa
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selv 16 år. Så ”gammel” har jeg så været allerede den gang.
Også sammen med DAI blev ældreidrætten/senioridrætten etableret. Et tilbud til vore
borgere i vort område om at komme i klubben
og spille tennis – petanque samt om vinteren
indendørs med badminton. Mange borgere,
der ikke havde tilknytning til en
idrætsklub og ikke ønskede et
medlemskab kunne være med
en gang om ugen på vore baner. Det blev en stor succes og
når vi starter til maj er der 36
tilmeldte. Der afsluttes altid med
hyggeligt samvær på terrassen.

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Efter en times hyggesnak med Henning, kan
jeg bare fornemme at han stadig brænder for
ATK. Det er jo stadig ham der styrer ældreidrætten, og han hjælper stadig med her og
der.
Man må sige at Henning på trods af sine 76
år stadig er ’’en frisk ung mand’’.

ATK blev i 2008 årets idrætsklub i Københavns kommune.
Det udløste en flot check på kr.
12.500.-.
I 2010 opnåede klubben at
blive årets Tennis Klub i Danmark.
Flotte hæderspriser fra DTF
og DAI samt i Brønshøj-Husum
forenede sportsklubber har
klubben og flere af vore medlemmer modtaget.
Har du en afsluttende bemærkning ?
Det bliver selvfølgelig lidt mærkeligt at skulle stoppe som
formand, men med den nye
struktur, der er blevet vedtaget
er det naturligt at andre tager
over med de nye projekter, der
skal sættes i gang.
Pas godt på vores klub og
ikke mindst vort dejlige anlæg
på Genforeningspladsen.
Jeg fornemmer, at samarbejdet med Københavns kommunes administration er krakeleret
en del i den sidste tid. Til den
nye bestyrelse – Lad jer ikke
feje af bordet uden videre. Det
har klubberne på pladsen ikke
fortjent. Det store frivillige og
ulønnede arbejde skal man have
100 % respekt for.
SIDE
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STANDERHEJSNING
Bestyrelsen byder velkommen til sæson 2012
Tirsdag den 1. maj kl. 12.00 i mellemgangen.
Traditionen tro vil der være en forfriskning til halsen.
Til de medlemmer, der har lyst til endnu et hyggeligt samvær, vil

CAFÉEN
være klar kl. 13.00 med det store kolde bord.
Pris: Kr. 150,- pr. person.
Hvis du har lyst til at deltage bedes nævnte beløb indsat på
Giroindbetalingkort: +01< +7018614
Medlemsnr. og navn bedes opgivet samtidigt.
Tilmelding/Betaling senest den 27. april.
Vi gør opmærksom på, at det er den eneste tilmeldingsmulighed.
Der vil være plads til 75 deltagere så ”først til mølle” gælder.
På Gensyn
Bestyrelsen

De nye forpagtere på Genforeningspladsen
glæder sig til at byde velkommen til sæson 2012.
Vi ønsker alle en god sæson.
På gensyn til Standerhejsning den 1. maj.
Jannie og Lars
SIDE

8

ATK - NYT

NR.

2 - APRIL 2012

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Reception i ATK
ATK´s mangeårige formand Henning Poulsen takker af som formand
efter 50 år i bestyrelse, heraf 28 år som formand.
Derfor vil det glæde ATK at se dig til en reception, som afholdes i
Caféen på Genforeningspladsen.

Tirsdag den 1. maj 2012 kl. 17 til 19
ATK vil være vært ved en forfriskning og en snitte.
Vi håber meget på, at du har mulighed for at deltage og ser frem til,
at du sammen med os fejrer Henning på denne dag.
Henning har valgt at fortsætte sit arbejde i ATK i forskellige udvalg
samt sikre, at den nye formand Karin Munk Pedersen kommer
godt i gang med sit nye hverv. Karin vil være til stede, og du
har derfor også mulighed for at hilse på Karin.

Adgang til tennisbanerne - nyt system
Københavns Kommune har besluttet, at tennisbanerne skal være aflåst, så kun medlemmer kan komme ind på banerne.
Det betyder, at alle ATKs medlemmer skal
have en nøglebrik.
Pinkoden skulle gerne være den samme,
som anvendes til at reservere baner med. Den
er i hvert fald sendt videre fra ATK til låsefirmaet.
Man skal personligt kvittere for modtagelsen
af nøglebrikken i Grøndalscentrets reception.
Betaling og tilbagebetaling af depositum er
udelukkende et mellemværende mellem Københavns Kommune og det enkelte medlem.

Tidsplanen er følgende:
16. april: 4 baner åbnes.
Fra 23. april: ATKs medlemmer kan hente deres nøglebrik i Grøndalscentrets reception.
Medlemmer indmeldt efter d. 15. marts skal
betale et depositum på 200 kr.
1. maj: Det nye låsesystem aktiveres.
ATK beklager det besvær, det kan give vore
medlemmer.
SIDE
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Eliteudvalget
af Thomas Riad
at træne mere lig kampsituationer, men også
med mulighed for at træne tekniske aspekter
af spillet.

Status på anden halvdel af
vintersæsonen
Vinteren lakker mod enden og det er tid til status for vintersæsonen og kigge frem mod det,
der venter i udendørssæsonen. Efter en rigtig
god første halvsæson for 1. holdet med fire
sejre som berettiget medførte optimisme og en
flot placering i den øvre halvdel med god mulighed for oprykning, så har den anden halvsæson desværre båret præg af flere skader
og studieophold i udlandet, som desværre har
gjort betingelserne svære for os. Vi endte desværre med at tabe de resterende tre kampe og
var faktisk i fare for at skulle spille om nedrykning. 1. holdet slutter 1. division indendørs på
en 6. plads.

Foråret 2012
Foråret starter med en træningslejr. Det er
endnu ikke helt på plads, men bestræbelserne
går på at tage turen over Øresund til Båstad
fra den 26-29. april. Da vi desværre har været
lidt sent ude, kan det være, at vi må se os
nødsaget til at holde en alternativ træningslejr
på Genforeningspladsen nu hvor banerne forhåbentlig bliver klar tidligere i år. På det sociale
plan giver det en del, at man er helt væk hjemmefra og det ryster truppen sammen på flere
plan, hvilket selvsagt er enormt givtigt.
Holdturneringen udendørs starter op den
17. maj kl. 12, hvor både 1-2. holdet spiller
hjemme, så der er lagt op til en masse god
tennis og stemning på Genforeningspladsen.
Så kig endelig forbi og bak op om holdene.
De resterende kampdatoer kan ses på næste
side.

Til trods for, at flere 2. holdsspillere spillede
med på 1. holdet, så klarede 2. holdet sig
ligesom i første halvsæson stabilt. Bredden
på herresiden gør, at vi står stærkt på 3. og 4.
singlen uanset om vi hiver reservespillere ind.
Ja, vi har faktisk det luksusproblem, at flere
herrespillere, der niveaumæssigt er berettiget
til divisionstennis ikke får muligheden fordi
bredden er så stor. Derfor er målsætningen
også på sigt at rykke op med 2. holdet, så det
giver plads til et 3. hold indendørs. 2. holdet
slutter sæsonen på 3. pladsen i 3. division
med kun ét nederlag i løbet af hele sæsonen,
som var mod Kløvermarken, divisionen klare
etter.

Slutstilling 1. division indendørs
Hold
K V U T Kampe
Helsingør
7 7 0 0 46 - 17
KB II
7 4 0 3 35 - 28
Randers
7 4 0 3 34 - 29
B93
7 4 0 3 31 - 32
ATK
7 4 0 3 30 - 33
Lyngby II
7 2 0 5 30 - 33
HIK
7 2 0 5 26 - 37
Esbjerg
7 1 0 6 20 - 43

Tidligere har vi forestået noget pigetræning
for 1-2. pigerne, noget som desværre løb ud
i sandet. Det er blevet genoptaget i anden
halvsæson og reaktionerne har indtil videre
været positive fra pigernes og træner Morten
Goas side. Det vil være noget som vi vil prøve
at køre videre med i udendørssæsonen, således at pigerne får en bane for sig, hvor de kan
træne med hinanden, fremfor til hver træning,
at skulle træne med herrerne. Det bliver en
anden form for træning for pigerne, når de
spiller med sammen med herrerne, hvor det
ofte bliver mere på herrerne præmisser, da de
er i overtal og tempoet er højere. Derfor har
tanken været, at de skal have mulighed for
SIDE

Sæt
96 - 41
73 - 60
75 - 66
68 - 70
69 - 76
64 - 74
65 - 78
49 - 94

Point
46
35
34
31
30
30
26
20

Slutstilling 3. division øst P1 indendørs
Hold
K V U T Kampe Sæt
Kløvermarken 7 7 0 0 33 - 9
70 - 21
Holte
7 5 1 1 28 - 14 60 - 36
ATK II
7 2 4 1 22 - 20 51 - 46
VST
7 2 3 2 20 - 22 46 - 51
HIK II
7 2 1 4 19 - 23 42 - 49
Birkerød III
7 2 1 4 18 - 24 39 - 52
KFUM
7 1 2 4 15 - 27 33 - 59
Lyngby III
7 1 0 6 13 - 29 34 - 61

Point
33
28
22
20
19
18
15
13
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Kampprogram i 1. division
for 1. holdet udendørs 2012:
1. runde: 17/5 kl. 12 - ATK vs. Hvidovre
2. runde 9/6 kl. 12 – Århus 1900 II vs. ATK
3. runde 16/6 kl. 12 – ATK vs. Lyngby II
4. runde 23/6 kl. 12 – ATK vs. HIK
5. runde 18/8 kl. 12 – Fruens Bøge vs. ATK
6. runde 25/8 kl. 12 – KB II vs. ATK
7. runde 1/9 kl. 12 – ATK vs. Esbjerg

Kampprogram i 3. division
for 2. holdet udendørs 2012:
1. runde 17/5 kl. 12 – ATK II vs. Næstved
2. runde 9/6 kl. 12 – B93 II vs. ATK II
3. runde 16/6 kl. 12 – Gentofte II vs. ATK II
4. runde 23/6 kl. 12 – ATK II vs. KB IV
5. runde 18/8 kl. 12 – Holbæk vs. ATK II
6. runde 25/8 kl. 12 – Hvidovre II vs. ATK II
7. runde 1/9 kl. 12 – ATK II vs. Roskilde
Kom og se noget god tennis i vores dejlige omgivelser på
Genforeningspladsen og støt op om klubbens bedste spillere, når de repræsenterer ATKs farver.
Bid mærke i, at både 1. og 2. holdet spiller hjemme i 1., 4. og
7. runde og derfor er der god mulighed for at opleve den god
stemning samt se en masse flot tennis.
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Juniorafdelingen
af Jon Tybirk
muligheder for at spille kamp internt for de
som gerne vil noget ekstra. For det andet, så
åbner det dørene for mulige, nye medlemmer.
For det tredje, involverer vi juniorernes forældre ved at få dem på banen. I øvrigt kan du på
”ATK junior” facebook-siden følge med i tilbud
om kampe, stævner og sociale aktiviteter.
Målet er flere som spiller kampe, stævner og
turneringer.

Vi glæder os over at endnu en grus sæson står
for døren. Det betyder mange skønne timer
med tennis, hygge og samvær under åben
himmel på Genforeningspladsen.
Som ny juniorleder, har der været en del at
sætte sig ind i. Mange møder og aftaler har
skullet falde på plads. Juniorafdelingen har det
sidste års tid kørt et skoleprojekt i samarbejde
med Københavns Kommune. Her har vi nu
fået tilknyttet Johannes Jørgensen med det
formål at lave forskellige rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Nogle af jer har allerede
mødt Johannes til stævner.

Flere som spiller Juniorholdkampe
Mht. juniorholdturneringen er vi gået sammen med KFUM. Det betyder, at vi stiller
med 4 fælles ATK/KFUM juniorhold: 1 U16
drengehold(SLTU), 1 U14 mixed hold(KTU),
1 U14 pigehold(SLTU) og 1 U12 mixed
hold(KTU). Det har den fordel, at væsentlig
flere kommer til at spille holdtennis. Og der er
tilmeldt hold på forskellige niveauer. Holdkaptajnerne sørger for den videre kommunikation
med spillerne. Holdene kan ses på ”ATK ju-

”Vild med kamp”-stævner mv.
Der er kommet nye aktiviteter til: ”Vild med
kamp”-stævner, ”Vild med kammerat-tennis”
og ”Vild med familie-tennis”. Disse aktiviteter
rammer bredt og ser foreløbigt ud til at have
været en stor succes. For det første, giver det
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nior” facebook-siden. Målet er, at flere spiller
holdtennis.

du melder dig til juniortræningen. Det er vigtigt, at du tilmelder dig træningen som hurtigt
som muligt! Træningen skal tilrettelægges og
organiseres, og det er her vigtigt at kende
antallet af deltagere/trænerbehovet. Cheftræner Jens Seibæk og hans team af dygtige
assisterende trænere står klar til bidrage til
jeres glæde ved spillet og jeres tennismæssige
udvikling.

Videreførelse af stolte talentudviklingsudviklings-traditioner
Vores mest lovende, ældre juniorer har igennem sæsonen været igennem en særdeles
god udvikling. Mest fremtrædende 17-årige
Mohamed Shabib, som har klaret sig godt i
futures(ATP point), itf-juniors og spillet sig ind i
top 5 i DK. Spillere som Nikolas Balslev, Abas
Shabib og Nicolai Meier Larsen har klaret sig
bedre og bedre i danske junior- og seniorturneringer, og er i dag fast inventar i klubbens
seniorelite. Ovennævnte spillere hjælper til
som trænere i juniorafdelingen. Blandt de
yngre er der et par håndfulde (især piger) med
ekstra ”drive”, som ikke på nuværende tidspunkt springer vildt i øjnene, men som set over
det lange stræk kan udvikle sig gunstigt.

I forbindelse med afslutningen af træningen
- så udvider vi i år med såkaldte stævne-uger.
Det er ikke alm. træning, men en selvstændigt
baseret form, hvor de som har lyst kommer
og spiller kampe & laver forskellige kampspils
aktiviteter. Indimellem kan der måske være
mulighed for at slagtræne på selvstændig vis,
hygge sig/tale sammen eller tage en pause.
Det er både for klubspillere og turneringsspillere, dog ikke for minier.
Det er vigtigt, at vore juniorer ikke bare går
til træning, men lærer at tage selvstændige
initiativer, kan spille og træne selvstændigt og
deltager i klubbens øvrige sociale liv. Jeg vil i
den forbindelse opfordre til, at man selv tegner
baner og træner med ens tenniskammerater
ved siden af træningen.

Vi har derudover nogle få yngre, dygtige
turneringsjuniorer, som står lidt ”alene” på
deres eget niveau. Her skal vi bidrage med at
skabe nogle fællesskaber på tværs med spillere fra andre klubber, så vi kan vedligeholde
engagementet & fremdriften. ATK har stolte
traditioner for at kunne udvikle talenter og en
seniorelite på højt niveau. Målet er, at vi også
fremover skal kunne gøre det, det kræver
”know-how”, menneskelige & økonomiske
ressourcer og fortsat udvikling. At man har en
god ramme, et godt system og gør noget specielt for de, som gerne vil noget ekstra og måske prøve at blive så gode, som de kan blive.

Vi har for første gang i mange år ikke en
tenniscamp på programmet, men satser i stedet på stævne-uger. Der findes rigtigt mange
tilbud om tennis camps (prøv at ”google” det),
som er åbne for spillere fra andre klubber. Bl.a.
afholder KFUM en sommerlejr i Uge 28 (se
www.kfum-tennis.dk).

Den nye grus sæson, træning og
stævneuger

Vi ønsker alle juniorer en rigtig god udendørs sæson og glæder os til at se jer på udendørs træningsbanerne!.

Planlægningen af udendørssæsonen er i fuld
gang. Andetsteds i bladet kan du se, hvordan

En ændring af mail og eller adresse bedes
hurtigst muligt meddeles klubben!
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Udendørs træning sommer 2012 for
Juniorafdelingen
af Jens Seibæk
Det er tid at tilmelde sig juniortræningen for
udendørs-sæsonen 2012, som kører i to halvdele og et tillæg.

sonen, og man skal være medlem af ATK for at
deltage i træningen, så du skal også beregne
klubmedlemsskab i din udgiftsberegning.

1.del: mandag 30.april-15.juni
(træningslukket 04.05 St.Bededag, 17.05
Kr.Himmelfartsdag, 28.05 2.pinsedag).
Tillæg: Kampspil-uge25, Kampspil-uge26.
(Kamp-spil uger: ATK holder Kamp-spil uger
(i stedet for en camp), mandag-fredag kl.1517, for spillere som er tilmeldt under kategori
Klubspiller og Turneringsspiller).

Beskrivelse af træningsholdene:
· Mini-holdene, grundlæggende øvelser og
lege. Torsdage og Fredage kl.17-18.
· Klubspillere, typisk over 11 år, slagøvelser
og kamp-spil. Mandage, Tirsdage, Torsdage,
Fredage kl.15-16.
· Turneringsspillere, typisk over 12 år, slagøvelser, kamp-spil og turneringstræning. Deltager
for egen regning jævnligt i turneringer. Disse
spillere får direkte besked om træningstidspunkter.

2.del: mandag 13.august-09.september.
Træningen varetages af ATK’s trænerkollegium, ledet af cheftræner Jens Seibæk - skriv
evt til Jens på atk@newtennis.dk. Hvis du ikke
tidligere har spillet tennis i ATK, er du velkommen til at komme og prøvetræne 1-2 gange,
uden det koster noget (vi har ketsjer, som du
kan låne).

Tilmelding:
Kontakt Jens ang. tilmeldingsskemaet.
Når du har sendt din tilmelding (via tilmeldingsskemaet), er du automatisk tilmeldt træning. Det næste, som du herefter skal gøre, er
at komme på den første træningsdag, som du
har ønsket. Når du ikke at tilmelde dig, så mød
bare op på din ønskede tid og så ser vi om
ikke der er plads. Hvis ikke finder vi løsning
sammen.

Nedenfor kan du læse, hvilke træningshold
vi tilbyder. Hvis du er i tvivl om, hvilket hold der
passer til dig, er du velkommen til at møde op
en af dagene og tage en snak med træneren
eller skrive en mail til junior@atk-tennis.dk

Ingen træning ved regnvejr.
Er du i tvivl om banernes tilstand og om der
trænes, så se på ATKjuniors FaceBook profil.
Link kommer her i løbet af April. Er der foto
af regnvåde baner på den aktuelle dato, så er
træning aflyst :-(

Priser for træning
(udover medlemskab):
790 kr for 3 eller flere gange om ugen
680 kr for 2 gange om ugen
435 kr for 1 gang om ugen
680 kr for 2 ugentlige Mini-tider
435 kr for 1 ugentlig Mini-tid

Med ønsker om en god sommersæson –
Trænertemaet

Medlemsskab af ATK (hvis du ikke i
forvejen er medlem):

Deadline for nr. 1 / 2013
er den 25. november
med udgivelse i uge 2

Juniormedlemskab: 300 kr. for et helt år (giver
ret til at tilmelde sig træning indendørs og
udendørs, samt at booke bane udendørs)
Indmeldelsesgebyr: 50 kr.
Træningsgebyret opkræves i løbet af maj
måned. Tilmeldingen er bindende for hele sæSIDE
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Turneringsudvalget
af Lars Husby
september. Der vil være mulighed for at angive
forbehold.

Klubturnering
Årets klubturnering afvikles i august og september måned. Der er et samlet finale stævne
for alle rækker lørdag den 15. september, hvor
der samme aften er klubfest og en god anledning til at fejre klubmestrene.

Junior rækker
Efter nogle års pauser indfører vi disse igen.
De indledende runder afvikles på hverdags eftermiddage i perioden 10.-14. september.

I de enkelte rækker afvikles turneringen således:

Nærmere info og mulighed for tilmelding følger
på klubbens hjemmeside.

A-rækkerne
Sommer double turnering

De indledende runder spilles hverdags aftener
i perioden 3.-7. september og 10.-14. september.

Den traditionsrige en dags sommer double
turnering med efterfølgende middag i caféen i
klubhuset afvikles i år på lørdag den 7. juli.

Øvrige voksen rækker

Nærmere info og tilmelding følger på hjemmesiden.

De indledende runder spilles i weekenderne
18.-19. august, 25.-26. august samt 1.-2.

SIDE
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Puljeturnering

HYG - IN

af Birthe Henriksen

af Ann Kølgaard

Principper for holdudtagelse

Onsdag den 2.maj starter hyg - in, hvilket er et
tilbud til alle nye og gamle medlemmer i ATK.
Vi spiller på banerne 5 - 6 - og 7.

For at spille på hold skal man være opført på
ranglisten. Ranglisten laves på baggrund af
puljeturneringen, som man skal deltage i hvis
man vil spille på hold. Ranglisten og udfordringskampe er vejledende for udtagelsen.

Man har her mulighed for at møde andre
ATK spillere, spille sammen med andre end
man "plejer" og samtidig få sig en snak og en
kop kaffe (deraf ordet hyg - in).

Nye spillere/skadede spillere der ikke har
haft lejlighed til at spille puljeturnering skal
kontakte seniorudvalget.

Som noget nyt i år forsøger vi at lave træning i forbindelse med hyg - in. Vi har fået mulighed for at tilbyde træning til to hold a ` max
4 personer. Der trænes i 3 kvarter med en professionel træner. Pris pr. gang ca 50 kr.

Puljeturneringen
Puljeturneringen bliver i år afholdt i weekenderne 4.-5. maj og 12. og 13. Fredag aften den
11. inddrages, hvis det bliver regnvejr.

Tilmelding på liste ved hyg - in.
Tilmeldingen foregår via hjemmesiden og
sidste frist er den 30. april. Programmet lægges på hjemmesiden den 3. maj.

HYG - IN
HAR DU LYST TIL AT SE OM TENNIS ER
NOGET FOR DIG, SÅ ER DET HER DU KAN
STARTE: MØD OP OG PRØV.

Hvis du ønsker at spille på hold er det en
forudsætning at du har deltaget i puljeturneringen.

HUSK: HYG - IN FØRSTE GANG
Dette gælder dog ikke for 1.-3. holdsspillerne, da eliteudvalget arrangerer særlige
testkampe for denne gruppe.

ONSDAG DEN 2. MAJ KL 18,30.

NYHEDSBREV
Er der en der har lyst til at hjælpe med at få skrevet og
sendt nyhedsbreve ud, så kontakt venligst
Bruno Hasselberg på mail bha@kls.dk

Støt vore annoncører
– de støtter os
SIDE
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Besøg i banken
af Thomas Ridder
Arbejdernes Landsbank, der jo er sponser
for ATK, ville gerne gøre noget for den ældre
gruppe af medlemmerne. Derfor inviterede
Banken på et besøg i dens hovedsæde i Panoptikonbygningen på Vesterbrogade.

Så var der jo tillige en stor samling af alle
arter af regne- og skrivemaskiner. Derefter gik
turen op til bestyrelsens lokaler, hvor dansk
møbelkunst var repræsenteret på smukkeste
måde.

Den første Panoptikon brændte i 1950, så
vi besøgte den ny, som iøvrigt er den første
bygning i København, der er opført af betonelementer.

Vi sluttede med en festlig middag i kantinen,
hvor vi nød en yderst veltillave kogt torsk med
alt det tilbehør som tænkes kan.
Vi takker Banken på det hjerteligste for en
oplysende og hyggelig aften.

Her har Banken etableret et museum, hvor
vi fik fortalt Bankens historie tilbage fra starten
i 1919, hvor Stauning var formand for Repræsentantskabet. Det var både interessant og
morsomt.

Klubbens ældre medlemmer hygger sig
SIDE
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Et ledigt sind er djævlens værksted
af Cecilie Fernstrøm
For David Mpagi har tennis og ATK været en
vej væk fra depressionen og kedsomheden,
der hele tiden lurer, når man som ham er asylansøger og ikke kan gøre andet end at vente
på, at ens skæbne bliver afgjort af de danske
myndigheder.

- Jeg talte med koordinatoren i Trampolinhuset. Jeg talte ikke så godt dansk, så jeg bad
ham om at skrive en mail på vegne af mig og
Trampolinhuset for at høre, om jeg kunne blive
medlem til en lavere pris, husker David, der
fortsætter:

Hjemme i Uganda, da David Mpagi var en
ung knægt spillede han en del tennis. Men så
kom han på kostskole og tennisketsjeren blev
lagt på hylden til fordel for skolebøgerne.

- Der gik to uger. Jeg troede ikke, jeg ville
høre noget, men så fik jeg en mail om, at der
var HygInd om onsdagen, og jeg kunne starte
der helt gratis.

Nu har han været i Danmark i lidt over et
år som asylansøger. Han har indtil videre fået
afslag på sin anmodning om asyl, men har appelleret afgørelsen.

Det var startskuddet til en lynhurtig integration i klubben, fortæller David:
- Jeg begyndte i HygInd en onsdag i sommer og blev virkelig taget godt imod. Folk der
gav mig deres telefonnumre, og flere ringede
til mig efterfølgende for at høre, om jeg ville
spille double. De folk har været virkelig, virkelig søde.

- Jeg kom her til for at være i sikkerhed. Jeg
må ikke arbejde, men prøver at holde mig i
gang. Jeg har mødt mange udfordringer som
asylansøger. Du bliver hurtigt meget uproduktiv, fordi du ikke må arbejde. Det sløver dit
sind og dine evner, fortæller David.

Og så kom turneringerne, hvor David har
meldt sig til det meste. Sommerens højdepunkt var finalen i motionsrækken, som han
tabte.

Og netop for at undgå den dræbende lediggang i asylcentret dukkede lysten til barndommens sport op igen.

- Jeg er også med i de turneringer, der kører hen over vinteren. Tennis hjælper med at
jage stress og depression væk. Det er godt
mentalt, og så hjælper det på at komme i form
igen. Jeg vil virkelig gerne takke klubben for at
have givet mig denne her mulighed, siger han.

Kom til HygInd
- Jeg elsker tennis, så jeg prøvede at finde
udstyr i Nordhavn. Her så jeg tilfældigt butikken Olsen Sport. Jeg gik ind og spurgte til de
forskellige ketsjere og bolde. Vi faldt i snak,
og jeg spurgte ham, om han selv spillede. Han
fortalte, at han var medlem i ATK. Jeg spurgte,
hvordan jeg kunne spille der uden at fortælle
om min status som asylansøger, forklarer
David.

At føle sig som et menneske
David skal sove i asylcentret, men ellers forsøger han at holde sig væk fra centret. Han bruger en masse tid i Trampolinhuset, og gennem
Røde Kors går han til dansk. Om søndagen
går han i Sankt Annæ Kirke, hvor han også er
et aktivt medlem.

Han gik der fra med adressen på klubbens
hjemmeside og telefonnummeret til Ole Juhl
fra sekretariatet.

- I lejren er der fyldt med stress. Man bliver
deprimeret og tænker for meget. Mange af
dem, der bliver i lejrene, begynder at ryge
hash og alt muligt andet, fordi der ikke er noget at lave, siger David og tilføjer:

David var på det tidspunkt allerede en fast
gæst i Trampolinhuset - som er et kulturhus for
asylansøgere og danskere – og gik til dem for
at få hjælp.
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- Et ledigt sind er djævlens værksted.
FAKTABOKS

Derfor er han også meget taknemmelig for,
at ATK har givet ham en chance for at spille
igen, for som han siger:

- ATKs bestyrelse besluttede at støtte
David med et gratis fuldt medlemskab.

- Når jeg spiller tennis, er i kirke eller i Trampolinhuset, så føler jeg mig som mig selv igen.
Som et menneske.

- Hvis andre asylansøgere henvender sig,
vil klubben tage stilling til muligheden for
at støtte med et medlemskab, da det er
vigtigt, vi også som en frivillig forening
viser samfundssind.

Husk standerhejsning 1. maj
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Vi er glæder os til at samarbejde med ATK Tennisklub
og husk at vi giver 20 % rabat på alt der ikke er sat
ned i forvejen til medlemmer af ATK.

Toftegårds Alle 27 - 2500 Valby - Tlf. 36177117
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Gennem hele livet har Svend Anthon været tilknyttet idrættens verden – først som en
meget stærk cykelrytter, så skiftede han til
håndbold og spillede i mange år på bedste
klubhold. Han blev en meget benyttet dommer – anerkendt for sin gode måde at lede
kampene på.

Svend
Anthon
Nielsen
død

Tennis kan man jo spille gennem hele livet
– retter man sig efter kroppens signaler bliver
det en fornøjelse at komme på tennisbanerne.
Svend nød det og han gik meget op i selve
spillet – han kom med mange bemærkninger til
både sin makker og til de andre på den anden
side af nettet. Blev der ikke spillet igennem,
lød det ofte fra ham – ”så spil dog til, og hold
op med det bløde l… - han mente det godt,
men der skulle spilles til hele tiden.

21. april 12 fik klubben den sørgelige meddelelse, at Svend Anthon var afgået ved døden.
Efter lang tids sygdom kunne hans hjerte ikke
klare mere.

Sidste sæt er spillet – vi vil savne Svend Anthon – han respekterede klubbens elite, men
det var nok bredden i klubben, der var ham
nærmest.

I mere end 10 år var han næstformand i
klubben. Sideløbende klarede han posten som
formand for Brugerbestyrelsen og for sammenslutningen FGI.

Ære være hans minde.
ATK´s bestyrelse.

DAI Tennisarrangementer i
Region Hovedstaden i 2012
Landsstævne 2012

26. maj – 28. maj (pinse)

ATK

Udendørs holdturnering

28. juli – 29. juli

ATK

Turnering

8. – 9. september

ATK

Indendørs individuel turnering

22. september – 16. december

Ryparkhallen

CSIT-mesterskaber
holdmesterskaber

21. oktober – 26. oktober

Eilat, Israel

Bemærk at Landsstævnet i år afholdes i pinsen. Vi håber at se deltagere fra DAIs andre regioner.
I CSIT-mesterskaberne stiller DAI forhåbentlig med 2 seniorhold over 18 år, bestående af 1 damer
og 3 herrer.
Der står fortsat oplysninger om tennisarrangementerne på ATKs hjemmeside: www.atk-tennis.dk
DAIs tennisudvalg
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Veterantennis
af Ivan Kristensen
Peter Biltoft vandt over Joakim Groth i
herresingle finalen i +45 – begge spillere repræsenterer ATK. Peter Biltoft er hermed forsvarende danmarksmester i tennis +45 både
udendørs og indendørs !!! FLOT !

Flot medaljehøst til ATK'ere ved Danmarksmesterskaberne i tennis for
veteraner
Danske Tennisveteraner har på vegne af
Danmarks Tennis Forbund, afviklet Danmarksmesterskaber i Tennis for Veteraner.
Arrangementet foregik i Rundforbi tennishal i
Nærum i perioden 10. – 17. marts 2012. Med
310 tilmeldte deltagere, og et program der
bestod af i alt 301 kampe, var der tale om et
meget stort arrangement, som virkede yderst
velorganiseret.

Peter Biltoft og Joakim Groth tabte til Thomas S. Petersen (ATK) og Kenneth Schmidt
(Skovshoved) i herredouble finalen + 45
Steen Elsborg og Ivan Kristensen, begge
ATK, vandt herredouble finalen i +50 over de
regerende mestre, Bo Marburger (HIK) og vinderen af herresingle +50 : Thomas Königsfeldt
(Vedbæk)

I Danmark er man tennisveteran fra og med
det år man fylder 35 år, og så længe man
orker det. Turneringen er aldersopdelt, i +35,
+40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 og
+80, hvor alle rækker, altså damesingle, herresingle, damedouble, mixeddouble og herredouble gennemføres, hvis der er 4, eller flere,
tilmeldte. Der blev spillet meget god tennis i
løbet af turneringen, og særligt en flok ATK’ere
udmærkede sig med nogle rigtigt flotte resultater, hvilket også blev påpeget af flere af
deltagerne fra de andre klubber :

Ialt vandt ATK således : 3*guld og 3*sølv
medaljer.
Så der er noget for alle de unge løver i ATK
at leve op til J
Det komplette program og resultaterne kan
ses på http://www.dansketennisveteraner.dk/,
hvor der også er information om alle de andre
arrangementer der afvikles i løbet af året. Den
afgåede formand, Henning Poulsen, er hvert
år vært ved et
arrangement på
genforeningspladsen for veteranerne, og bla. Ole
T. deltager i flere
af de arrangementer der afvikles
hen over sommeren. Kontakt en
af dem, eller kig
på hjemmesiden,
hvis du vil vide
mere om danske
tennisveteraners
arrangementer.

Anja Biltoft tabte dame single finalen i +50.

Vinderne af herredouble +45, Thomas S. Petersen og Kenneth Schmidt
SIDE
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Alle ATK’ere
ønskes en god
sæson

ATK - NYT

NR.

2 - APRIL 2012

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Finalist og mester i herresingle +45, Joakim Groth og Peter Biltoft

Vinderne af herre double +50, Ivan Kristensen og Steen Elsborg, flankeret af Bo Marburger og
Thomas Königsfeldt
SIDE
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Skal I købe nye
bolde, hvis det
gør jer rigere at
sætte nogle mål?

Hvad gør din forening rig?
Rigdom handler om mere end penge. Måske bliver
jeres klub rigere af at have nogle mål for fremtiden.
Eller rigere af at fokusere på alt det gode I kan give
til jeres medlemmer. Kom ind og tal med os om,
hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres forening.
Eller se mere på al-bank.dk.

Frederikssundsvej 160 | 2700 Brønshøj
38 48 30 31 | broenshoej@al-bank.dk

