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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

Bestyrelse

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

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

Næstformand 
Peter Biltoft 
petbil@dongenergy.dk 
99 55 79 23

Næstformand 
Per Bach 
peba@ose.dk 
28 10 95 04

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

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

Udvalgsformænd

Turneringsudvalg 
Lars Bjerring Husby 
lars@husby.dk 
28 56 46 00

Træningsudvalg / Eventudvalg 
Anders Dorph 
andersdorph@hotmail.com 
51 96 36 38

Facilitetsudvalg 
John Roy Vesterholm 
Vesterholm1@hotmail.com 
40 63 64 33

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

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

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

Holdudvalg (4.-7.+veteran) 
Birthe Henriksen 
birthe.henriksen.islev@gmail.com 
24 41 97 31

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

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

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

Bruno Hasselberg, ansvarshavende, Henning Poulsen, Lars Husby 
Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.), nikolasvedel@gfnet.dk

Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1400 stk.

Bladredaktion
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Velkommen til en ny, og forhåbentlig fantastisk 
sæson 2013 på Genforeningspladsen!

Ja, man kunne forledes til at tro, at det var 
en rigtig aprilsnar her i skrivende stund at 
kalde det en forårshilsen. I disse dage, hvor 
sne og kulde viser sig fra sin værste side. Men 
vi har en ukuelig – og måske også en rimelig 
understøttet - tro på, at frosten snart vil vige, 
så vi kan starte op på vores dejlige anlæg den 
1. maj. 

Igen i år gentager vi vores særlige 1. maj 
arrangement med standerhejsning og efterføl-
gende spisning. Af hensyn til det arbejdende 
folk, har vi dog besluttet at rykke arrangemen-
tet til lidt senere på dagen med standerhejs-
ning kl. 16.00 og spisning. Du vil kunne læse 
mere herom på ATK’s hjemmeside.

2013 er også året, hvor klubben kan fejre 
85 års jubilæum. Og det skal da fejres! Det vil 
ske med et arrangement lørdag den 15. juni 
2013. Da planerne ikke er helt på plads herom, 
vil der blive annonceret for arrangementet på 
vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev, når 
dagen nærmer sig.

Lige op til vores generalforsamling i ja-
nuar fik vi desværre meldingen om, at Steen 
Elsborg pga. sin arbejdssituation ønskede 
at trække sig som bestyrelsesmedlem ☹. 
Heldigvis havde han dog været ude og pege 
på en ny kvalificeret afløser til bestyrelsen, 
nemlig Peter Biltoft. I bestyrelsen skal lyde et 
rungende TAK til Steen for hans store enga-

gement i bestyrelsen igennem mange år. Vi 
er glade for, at vi stadig kan trække på dig i 
forskellige sammenhænge! Og samtidig vil vi 
også gerne byde varmt velkommen til Peter i 
bestyrelsen.

På selve tennisfronten byder 2013 også på 
forandringer. Holdturneringerne på senior- og 
delvis juniorplan – såvel udendørs som inden-
dørs – vil fremover bestå af rene herre/dame/
drenge/pigehold. Nyt er også, at et eventuelt 
3. sæt i alle singlematcher (senior + junior) 
afvikles som en matchtiebreak. Dette gælder 
dog kun på divisionsplan. KTU fortsætter med 
blandede hold i alle deres rækker. 

Bestyrelsens  
forårshilsen
af formand Karin Munk Petersen

Peter Biltoft
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ZENIT Consult har siden 1997 leveret håndplukkede og  
professionelle it-konsulenter til nogle af Danmarks største  
virksomheder inden for følgende kompetenceområder:

- Management og projektledelse

- Test, testledelse og strategi

- Forretningsudvikling og analyse

-  Arkitektur og applikationsudvikling på centrale og decentrale  
systemer

 
ZENIT Consult er en værdibaseret virksomhed. Vores vision er, at 
vi skal være vores kunders foretrukne samarbejdspartner, ved hver 
gang at indfri deres forventninger. Vi skal være med til at sætte  
standarden for tidens konsulenter og vi vil være et forbillede for  
andre selskaber i vores behandling af kunder og konsulenter.
 
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

ZenIT Consult -
“Fremtid baseret på resultater”

Vallensbækvej 22 b · 2605 Brøndby
Telefon 4699 1903 · www.zenit.dk
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DTF skriver, at ændringerne i holdkamps-
formatet kommer på baggrund af de input 
fra hele Tennisdanmark, som Dansk Tennis 
Forbund har modtaget i forbindelse med det 
rullende strategiarbejde, der iværksattes efter 
generalforsamlingen i 2011. En arbejdsgruppe 
stringent med fokus på turneringsaktivitet i 
dansk tennis har siden bearbejdet og videre-
udviklet det nye koncept i samarbejde med 
DTF’s turneringsafdeling. DTF’s bestyrelse 
godkendte det nye holdkampsformat efter et 
arbejdsseminar i oktober 2012. 

ATK’s bestyrelse er ikke udtalt begejstret 
for den nye opdeling, som vi finder kan ske 
på bekostning af det gode holdmiljø på tværs 
af køn, som vores elitetrup har været dygtige 
til at udvikle. Vi er imidlertid ikke blevet taget 
med på råd af DTF. Vi må således nøjes med 
at følge den nye opdeling nærmere.

Og så skal da også nævnes, at klubben kan 
bryste sig af en del nye indendørs Danmarks-
mestre i veteranrækken! Birthe Henriksen og 
Anja Biltoft med guld i damedoublerækken 
50+, Joakim Groth med guld i rækken 45+ 
og endelig Thomas Petersen og hans makker 
Kenneth Schmidt (Birkerød) med guld i her-
redoublerækken 45+. Stort tillykke med de 
flotte resultater til de 4 – og skønt med endnu 
en skalp til ATK ☹. Og her i sidste skrivende 

stund forlyder det, at ATKs Divine vinder en 
flot bronzemedalje ved U10 Mesterskaberne, 
som svarer til danmarksmeskaberne for junio-
rer i alderen op til 10 år. Det var meget tæt på 
en finaleplads, idet Divine måtte se sig slået 
i semifinalen med 5/7. Tillykke med det flotte 
resultat!

På det rent organisatoriske plan kan oply-
ses, at ATK har indgået ny forpagtningsaftale 
om Caféen med Københavns Kommune. Det 
betyder, at vi i den kommende og forhåbentlig 
kommende sæsoner vil fortsætte det gode 
samarbejde med Jannie og Lars i Sportsca-
feen – hurra for det! Fra bestyrelsen skal lyde 
en opfordring til at støtte op over for forpag-
terne og nyde den 3. ”halvleg” her. Hvis du vil 
bookke lidt større arrangementer i caféen, så 
husk lige at spørge Jannie og Lars, om det kan 
lade sig gøre.

Vi byder også velkommen til vores nye 
samarbejdspartner i Københavns Kommunes 
Team-Nordøst Bjarne Svalebech

Nævnes skal også, at bestyrelsen hilser de 
nye udvalg og deres gode bestræbelser på at 
videreudvikle klubben meget velkomne. Her 
er masser af gode initiativer, ideer og ønsker, 
som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Du 
kan læse mere om nogle af forslagene i bladet.

Til sidst er bare at ønske os alle en super 
dejlig sæson 2013.

Joakim Groth

Thomas Petersen
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Status på vintersæsonen
Selvom vinteren ikke rigtigt vil slippe sit tag, så 
retter elitespillerne stille og roligt blikket mod 
den forestående udendørssæson med håbet 
om, at banerne bliver klar til 1. maj. 

Over hele linjen har der været glæde at 
spore over den nye coating banerne er blevet 
belagt med hvilket har gjort underlaget væ-
sentligt langsommere med længere dueller 
til følge. I skrivende stund er holdkampene 
færdigspillet og det giver mulighed for at 
restituere og samle sult til den kommende 
udendørssæson. Ligesom i sidste indendørs-
sæson sluttede 1. holdet på en samlet 6. 
plads med tre knebne nederlag på 5-4 i anden 
halvdel af sæsonen. 2. holdet slutter med en 
4. plads, hvilket er en plads lavere i forhold til 
sidste sæson. Begge hold har ikke på noget 
tidspunkt været i farezonen for at rykke ned, 
hvilket vidner om kvalitet. Individuelt har Mo-
hamed Shabib gjort sig bemærket ved at spille 
sig i finalen i en stor tysk ☹2000-turnering, hvor 
han på vejen slog en spiller i hhv. top 700 og 
top 900. Også Peter Elsborg har præsteret flot 
ved DM i Farum, hvor han fulgte flot op på sit 
sølv i double fra i sommers med en bronzeme-
dalje sammen med makkeren Philip Ørnø.  

Sommersæsonen 2013  
Traditionen tro arbejdes der i udvalget på at 
stable en træningslejr på benene ligesom tidli-
gere år. Tilslutningen til at tage sydpå i en uges 
tid har i de senere år ikke været mærkbar nok 
til, at det har kunnet realiseres. Derfor arbejder 
vi i udvalget på at kunne begynde sæsonen 
lidt tidligere enten på Genforeningspladsen, 
hvilket blev gjort sidste år med tilfredshed til 
trods for noget blandet vejr, eller i Båstad i 
Sverige, hvor det svenske elitecenter ligger 
og hvor banerne normalt åbnes tidligere end i 
Danmark. 

Sommersæsonens holdturnering bliver på 
mange måder anderledes end tidligere, da 
DTF har foretaget flere store ændringer i hold-
turneringsstrukturen. De to væsentligste æn-
dringer er, at damer og herrer fremover spiller 
hver deres turnering og, at et evt. tredje sæt i 
singlekampene afsluttes med en super-tieb-
reak. Ændringerne deler vandene, men vi vil 
forsøge at afvikle hjemmekampene samtidigt 
således, at vi fastholder det sociale aspekt, 
hvilket kritikere ellers mener bliver svigtet i den 
nye struktur. ATK Dame 1 og Herre 1 spiller 
første hjemmekamp lørdag den 18. maj kl. 12. 
Kom endelig forbi og se noget god tennis!    

Eliteudvalget
af Thomas Riad

Vi mangler turneringsvagter!

Har du lyst til at indgå i klubbens korps af turneringsvagter til diverse 
stævner, så tøv ikke med at melde dig til turneringsudvalgsformand  
Lars Husby på mail lars@husby.dk

En turneringsvagt varer typisk 3-4 timer enten formiddag eller eftermid-
dag. Man får en kamp- og baneoversigt udleveret og bolde til kampene. 
Man sætter kampe i gang og noterer resultater efterfølgende. Desuden 
skal man håndtere, hvis der er udeblivelser eller flyttede kampe.

Klubben giver drikkevarer og en frokost som tak for hjælpen.
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1. hold Herrer - 1. division

Ugedag Dato Kamp

Lørdag 18. maj ATK I - Fruens Bøge

Lørdag 25. maj ATK I - Århus 1900 II

Lørdag 15. juni KB II - ATK I

Lørdag 22. juni ATK I - TC Odense I

Lørdag 17. august Skovbakken I - ATK I

Lørdag 24. august ATK I - Esbjerg I

Lørdag 31. august Holte I - ATK I

2. hold Herrer - 3. division øst Pulje 1

Ugedag Dato Kamp

Lørdag 18. maj HVT I - ATK II

Lørdag 25. maj Vanløse I - ATK II

Lørdag 15. juni ATK II - NTK I

Lørdag 22. juni VST I - ATK II

Lørdag 17. august ATK II - Holbæk I

Lørdag 24. august B93 II - ATK II

Lørdag 31. august ATK II - HIK II

1. hold Damer - 1. division

Ugedag Dato Kamp

Lørdag 18. maj ATK I - Fruens Bøge

Lørdag 25. maj ATK I - Århus 1900 II

Lørdag 15. juni KB II - ATK I

Lørdag 22. juni ATK I - HRT I

Lørdag 17. august Skovbakken I - ATK I

Lørdag 24. august ATK I - Esbjerg I

Lørdag 31. august Holte I - ATK I

2. hold Damer - 3. division øst Pulje 1

Ugedag Dato Kamp

Lørdag 18. maj Roskilde I - ATK II

Lørdag 25. maj Team Gentofte III - ATK II

Lørdag 15. juni ATK II - NTK I

Lørdag 22. juni (Bye - ATK II)

Lørdag 17. august ATK II - Birkerød III

Lørdag 24. august B93 II - ATK II

Lørdag 31. august ATK II - Helsingør I

Fra i år er divisionerne delt op i herre hold for sig og dame hold for sig.
Eventuelle op- og nedrykningskampe spilles 7.-8. september.

Kampprogram for ATKs 1. og 2. hold 
sommer 2013

Kom og se noget god tennis i vores dejlige omgivelser på  
Genforeningspladsen og støt op om klubbens bedste spillere,  

når de repræsenterer ATKs farver.

Deadline for nr. 1 / 2014 er den 26. november 
med udgivelse i uge 2
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Puljeturnering
Traditionen tro startes sæsonen med en pulje-
turnering, der benyttes til at få sat vores rang-
liste fra sæsonstart. Man spiller to (eller evt.tre) 
single kampe. Turneringen afvikles i den første 
weekend i maj. Fredag den 3. maj om aftenen 
samt hele lørdag 4. maj og søndag den 5. maj 
er sat af hertil.

Nærmere information om tilmelding og 
seneste frist herfor kommer på klubbens hjem-
meside.

Klubmesterskaber
Årets klubmesterskaber afvikles i august og 
september. Der er et samlet finalestævne 
lørdag den 14. september, hvor der også er 
klubfest om aftenen.

De indledende runder i A rækkerne afvikles i 
forbindelse med træningen og evt. andre hver-
dags aftener i uge 36 og uge 37.

De indledende runder i de øvrige voksen 
rækker afvikles i de tre weekender 17.-18. 
august, 24.-25. august samt 31. august og 1. 
september.

De indledende runder i juniorrækkerne af-
vikles på hverdage i uge 37 i forbindelse med 
juniortræningen.

Nærmere information om tilmelding og 
seneste frist herfor kommer på klubbens hjem-
meside.

Sommer doubleturnering
Den årlige endags doubleturnering afvikles i år 
lørdag den 6. juli. Der spilles i mix-, herre- og 
damedouble på alle niveauer. Dagen sluttes 
som sædvanlig af med en hyggelig middag i 
sportscaféen.

Nærmere information om tilmelding og 
seneste frist herfor kommer på klubbens hjem-
meside.

Turneringsudvalget
af Lars Bjerring Husby

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
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Velkommen til en ny udendørssæson på 
”Genner´en”. Vi glæder os til at se jer på 
anlægget til træningen, holdkampene og øv-
rige aktiviteter som finder sted. Vi fortsætter 
succes´en med stævner og en 2-3 dages camp 
kommer der også. Vi forsøger at favne hyg-
getennis, holdtennis og eliteudvikling. Først og 
fremmest skabe et godt klubmiljø for børn og 
unge. Det kræver noget af os alle - vi er sam-
men om det.

Træning
Cheftræner Jens Seibæk og det øvrige team af 
dygtige trænere står for juniortræningen, som 
i sommersæsonen finder sted på alle ugens 
hverdage. Andetsteds i bladet står der meget 
mere om træning, de forskellige hold & tider og 
tilmelding. Husk at tilmelde dig i god tid, så du 
er sikker på at få plads.

Sommerens arrangementer.
Den ny sæson på de dejlige grusbaner byder 
bl.a. på ”Vild med kamp”-stævner, Køben-
havnsmesterskaber ude, Amagermesterskaber, 
Camp-aktiviteter i uge 27, Single + double tur-
nering, SEB klubrunde og Klubmesterskaber. 
Hold øje med linket arrangementskalender på 
www.atk-tennis.dk. Vi kikker også på nogle 
ekstra aktiviteter i den lange sommerferie, men 
det kommer senere.

I øvrigt er mange nye links, info og oplysnin-
ger de seneste måneder lagt ind på hjemmesi-
den og der kommer stadigt nye ting & sager til.  
Du kan finde svar på mange spørgsmål her.

Holdtennis
Vores U12 pigehold vandt flot deres pulje i 
minitennis holdturneringen under SLTU i den 
forgangne sæson.. Samme hold fortsætter 
udendørs på grus – men nu bliver holdet til 
et U14 hold og der prøves kræfter med den 
almindelige gule tennisbold. Det gælder fælles-
skab og team-ånd.  

Der bliver masser af holdtennis ude, idet vi 
har tilmeldt fire hold og ca. 24 juniorer spiller 
med. Kampene spilles på søndage & fredage. 

Terminen er fra medio maj til sidst i juni samt i 
august måned. Der er fundet holdkaptajner og 
følgende hold spiller med:

U18/16 SLTU drengehold (Fælles-rækken)
U16 SLTU pigehold (B-rækken)
U14 SLTU pigehold (B-rækken)
U12 KTU mixed hold (B)

Ny aktivitetskoordinator og øget  
frivillighed
Vi har sagt farvel til Johannes, da hans projekt 
er udløbet pr. 28.februar. Johannes forsætter 
dog som frivillig og er med i et initiativ med en 
”Unge/Game-afdeling”. Mange tak til Johannes 
for et fremragende stykke arbejde. Vi er tæt på 
at lave en aftale med Liv Deuleran-Skjold som 
ny aktivitetskoordinator. Liv spiller i forvejen på 
ATKs 2. hold og er træner i juniorafdelingen. 
Livs arbejde er i første omgang at videreføre de 
nye initiativer, som er igangsat det seneste år.  

Siden sidst har vi også fået et par nye frivil-
lige kræfter med i ressource-gruppen. Har du 
lyst til at stå på en liste over frivillige ressource-
personer som vi kan spørge om hjælp?

Fokusområder i 2013.
Vores fokus i år kommer til at være på at vi-
dereføre de mange nye stævneaktiviteter og 
sørge for at forskellige målgrupper tilgodeses 
her også. At få det til at fungere og skabe 
stærke fællesskaber og teams på holdtennis-
siden, hvor vi har endnu flere med end sidste 
år. Vi vil derudover etablere vores egen 2-3 
dages camp og i det små forsøge os nogle 
sommerferie-aktiviteter. Derudover at uddele-
gere de mange arbejdsopgaver til et øget antal 
frivillige. 

Fremtid: Derudover kommer vi til at dis-
kutere en udvidelse af træningsrammerne i 
forhold til indendørs. For vores talenter og 
mest engagerede skal det være muligt at 
træne 4x/uge samtidigt med, at der også skal 
være plads til de mange som gerne vil træne 
og være med. Måske der findes en partner at 
samarbejde med det om.

Juniorafdelingen
af Jon Tybirk
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Juniortræningen for sommer-sæsonen 2013 
foregår torsdag 2. maj - fredag 6. september

Træningspause i sommerferie perioden (uge 
27, 28, 29, 30, 31, 32) og lukket på helligdage 
9/5, 20/5.

Klubmesterskab og klubkampe i uge 37 
mandag 9.september-13.september. Træ-
ningen finder sted på Genforeningspladsens 
nordlige side (siden mod Borups Allé). Sidste 
træningsdag indendørs er fredag 19.april 
(uge16), hvorefter vi i uge 17 har en uges træ-
ningspause. Udendørs har vi træningslukket 
for juniorerne på helligdage så senior-med-
lemsskaren som har fri på de dage kan spille. I 
år er det: torsdag 9/5, torsdag 20/5.

Træningen varetages af ATKs trænerkolle-
gium ledet af cheftræner Jens Seibæk. 

Hvis du ikke tidligere har spillet tennis i ATK, 
er du velkommen til at komme og prøvetræne 
1-2 gange gratis, (vi har ketsjere, som du kan 

låne), inden du skal afgøre, om du skal være 
medlem af klubben. 

Nedenfor kan du læse, hvilke træningshold 
vi opretter. Hvis du er i tvivl om hvilket hold der 
passer til dig, så kontakt venligst trænergrup-
pen på junior@atk-tennis.dk for uddybning el-
ler aftale om at mødes under træningen.

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

Man, Tirs, Ons, Tors, Fre kl.15-16.

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 sla-
gøvelser samt små-spil.

Torsdage og Fredage kl.17-18.

Juniortræning sommer 2013
af Jens Seibæk
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Klubspillere
Typisk for spillere over 11 år. Træningen fore-
går som slagøvelser, tennislege og kampspil.

Man, Tirs, Ons, Tors, Fre kl.15-16.

Turneringsspillere
Typisk for spillere over 12 år. Træningen fore-
går som slagøvelser, kamp-spil og turnerings-
træning. Deltager jævnligt, for egen regning, i 
turneringer. 

Man, Tirs, Ons, Tors, Fre kl.16-17.

Tag en snak med træneren, hvis du har lyst 
til at spille holdkampe og turneringer, så vi kan 
hjælpe dig med at komme ind på det rigtige 
niveau. 

Tilmeldingsgebyr
Husk, man skal være medlem af ATK for at 
kunne modtage træning. Hvis du ikke allerede 
er medlem af ATK, kan du melde dig ind sam-
tidig med, at du tilmelder dig træningen. Træ-
ningsgebyret opkræves i løbet af maj måned.

Tilmeldingen er bindende for hele sommer-
sæsonen. 

1 træningsdag pr. uge: 450 kr. for hele som-
mersæsonen

2 træningsdag pr. uge: 675 kr. for en hel 
sommersæsonen

3-4 træningsdage pr. uge: 995 kr. for en hel 
sommersæsonen

Hvis du begynder midt inde i sæsonen får 
du et afslag i træningsgebyret.

Tilmelding og Fremmøde
Tilmeld dig på junior@atk-tennis.dk og mød 
op. Vi skriver ikke tilbage. Tilmelding er rart for 
os trænere af hensyn til planlægningen men 
ikke strengt nødvendig. Bliver holdet helt fyldt 
op (sker kun sjældent da vi specielt udendørs 
råder over mange baner og trænere), så har de 
selvfølgelig for-ret som har tilmeldt sig.

Medlemskab af ATK  
(hvis du ikke i forvejen er medlem):
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.
Læs mere om medlemskab på ATKs hjem-

meside: www.atk-tennis.dk

ATKs Skumklubmesterskab for juniorer var 
en succes. Stor opbakning og glade juniorer. 
Vi spillede i 3 rækker A, B og C - inddelt efter 
styrke. A-rækken blev afviklet i to puljer, hvor 
Claudia og Bjørk vandt hver deres pulje. Mens 
Divine og Valeria blev bedste to´ere. A-rækken 
spillede efterfølgende en finalerunde og den 
samlede vinder blev Claudia. I B-rækken vandt 
Helene mens Sidse blev nr. 2 I C-rækken 
vandt Londo mens Fidel blev nr. 2 Efter fro-
kostpausen blev der afviklet en double-turne-
ring for dem der havde energi til mere. Bjørk 
og Valeria vandt A-rækken, mens Claudia og 
Isabellea blev nr. 2. Pelle og Martin gjorde 
det også godt i A-rækken og der skulle point 
optælling til før placeringerne var på plads. B-
rækken blev vundet af Divine og Katerina efter 
et tæt finaleopgør med Sidse og Helene.   

Klubmesterskaber i Skum  
afviklet d. 16. marts!
af Cathrine La Cour
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STANDERHEJSNING
 

Bestyrelsen byder velkommen til sæson 2013
onsdag den 1. maj kl. 16.00 i mellemgangen.

 Bestyrelsen har efterkommet medlemmernes ønske om et  
andet tidspunkt til standerhejsningen.

 Traditionen tro vil der være en forfriskning til halsen.
 

 Til de medlemmer, der har lyst til endnu et hyggeligt samvær vil 
Sports Cafeen byde velkommen til en dejlig Buffet kl. 17.30.

Pris: 150,00 kr. pr. person.

 Hvis du har lyst til at deltage bedes nævnte beløb indsat på
 Girokonto: +01< +7018614

Medlemsnr. og navn bedes opgivet.  
Husk at mærke med ”standerhejsning”.

Tilmelding/betaling senest den 25. 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
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Formandens tale ved standerhejsningen 2012

85 års jubilæum
 

15. juni 2013

 
Reserver allerede nu dagen.

Mere information på hjemmesiden og i et nyhedsbrev.
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"Pro/Am"-turnering i ATK!

Grib chancen - få endelig en rigtig god makker!
 

Nu har du muligheden for at spille med klubbens bedste spillere.
 

Det sker: lørdag d. 11. maj 2013 i ATK Pro/Am
 

En “Pro/Am” er en double-turnering, hvor “Am’s” (Amatører = motionister) 
får en “Pro” (”professionelle” = en af klubbens gode turneringsspillere)  

som makker.
 

En “Pro/Am” er nyt i ATK. “Pro/Am’s” er derimod meget populære i USA,  
og sjove fordi de giver en uhøjtidelig omgang tennis, hvor man får lov at 

spille i nogle nye roller, og hvor spas er i højsædet og uforudsigelige  
dueller almindelige..

 
Så snyd ikke dig selv for denne chance!

Meld dig til allerede nu: www.atk-tennis.dk.

Poulsen/Carlsen - et muligt makkerpar til turneringen!
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v/ Jannie og Lars
 

Byder velkommen til en ny sæson!
 

Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Jannie mobil 30 55 50 23 - Lars mobil 20 99 07 92

Husk tilmelding til DGI’s Landsstævne!

Har du købt din billet til Landsstævnet i Esbjerg d. 4.-7. juli? Det er der i skrivende 
stund præcis 20.591, der har gjort – og der er max. 25.000 billetter til salg via 
http://l2013.dk/koeb-billet/
 

Sidste frist er d. 15. april – hvis der ikke er udsolgt inden da.

http://l2013.dk/ - Her finder du hovedsiden for Landsstævnet 2013 med tilmelding 
og al den generelle information om Landsstævnet.

Cafeen

Cafeen

Husk standerhejsning 1. maj
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Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal udendørs og 
spille. OG VI glæder os allerede.

 
Vi starter Hyg - in onsdag den 8 maj klokken 

18.30 på banerne 5 - 6 - 7.
 
Klokken 20 - 21.30 vil der igen i år være mu-

lighed for at få træning på bane 10. Også der 
starter vi onsdag den 8. maj.

 
Sidste år i udendørsæsonen var der træning 

for motionister mandag formiddag, hvilket 
vi håber at kunne fortsætte med i den kom-
mende sæson, hvis interessen er der. Holdene 
er på 4 personer. Vi fortsætter også træningen  
for indvandrekvinder torsdage formiddage.

 
I løbet af sæsonen bliver der mulighed for at  

spille mod andre klubber og vi har invitationer 
liggende til at spille mod Tåstrup, Gladsaxe, 
Nærum og Tårbæk. Vi spiller en fredag aften 
og spiser i Cafeen efter kampene. Her er det 
kun et spørgsmål om  ledige baner. Vi havde 
en hyggelig aften sidste år med spillere fra 
Skovshoved. (på trods af regn).

 
På gensyn til HYG - IN  arrangementer.
 
Henvendelse til:
 
Ann Køllgaard
a.koellgaard@email.dk
Telf. 29443519

HYG - IN
af Ann Kølgaard

I skrivende stund er det stadig koldt og med 
frostgrader. Forhåbentlig inden længe vil det 
ændre sig.

På pladsen er man meget bagefter med 
nedtagning af skøjtebanen og tennisbanerne 
kan man ikke komme i gang med før frosten 
er væk, så vi håber, at alt falder på plads, så vi 
kan åbne tennisbanerne den 1. maj, men vi er 
meget afhængige af vejrsituationen.

Vi starter en ny og forhåbentlig god som-
mersæson tirsdag den 7. maj kl. 10.00 på 
bane 1 – 4. Vi regner med at vi efterfølgende 
kan sidde på terrassen ved Sports Caféen.  

Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Vi er ved at lægge sidste hånd på den nye 
hjemmeside, der gerne skal blive mere infor-
mativ og brugervenlig.

Vi vil også i år forsøge at sende nyheds-
breve ud hver måned og derudover, hvis det er 
vigtige nyheder, sende dem ud hurtigt.

Alle er meget velkomne til at sende mail eller 
ringe til undertegnede, hvis der er noget man 
vil have med i nyhedsbrevet.

IT-Kommunikations-
udvalget
af Bruno Hasselberg
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Tennis · Squash · Badminton
white@sport.dk

Østerbrogade 222, 2100 Kbh. Ø
+45 3920 3571

www.whitesport.com

W  H  I  T  E
S  P  O  R  T
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I 2013 er der vanen tro planlagt en del arran-
gementer i DAI-regi. Så læs nedenfor og sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

-  18.-20. maj Pinseturnering. Vi satser på, at 
turneringen kommer til at foregå i Kløvermar-
ken, men det ligger ikke fast endnu, så hold 
øje med hjemmesiden.

-  2.-9. juni World Sport Games i Varna Bulga-
rien. Spillerne er udtaget og DAI stiller med 2 
seniorhold og 8 veteraner.

-  29.-30. juni Stævne i Tennisklubben Fjorda-
ger på Fyn. Stævnet er det første spæde 
forsøg på at få gang i DAI tennis på Fyn. 
Konceptet ligger ikke helt fast endnu. Men 
vi regner med at stille med 10-12 spillere 
på serie niveau, som vil skulle spille x antal 
holdkampe, bestående af én double/mix og 
to singler. Da stævnet foregår både lørdag og 
søndag, vil der blive arrangeret overnatning. 
Vi vender tilbage, når vi ved noget mere, men 
hold øje med hjemmesiden. 

-  27.-28. juli Holdturnering i ATK. Man spiller 
med små hold, som spiller x antal hold-
kampe, bestående af én double/mix og to 
singler. 

-  7.-8. september Landsstævne 2013 i ATK. 

-  21. september – 15. december Indendørs 
individuel turnering i Ryparkhallen.

De sidste par år har DAI Tennis benyttet 
ATKs hjemmeside. Pr 1. januar 2013 har DAI 
Tennis igen fået sin egen hjemmeside  
www.daitennis.dk i forbindelse med, at alle 
sportsgrene under DAI har fået nye hjemme-
sider.

På ATKs hjemmeside er der fortsat informa-
tion om turneringer under DAI Tennis med link 
til tilmelding og turneringsprogrammer på den 
nye side.

Vel mødt
DAIs Tennisudvalg

DAI udendørs 2013
af Lene Baltzer Petri

En ændring af mail og eller adresse bedes 
hurtigst muligt meddeles klubben!



A
fs

en
d

er
: A

TK
 -

 G
en

fo
re

ni
ng

sp
la

d
se

n 
54

 -
 2

40
0 

K
øb

en
ha

vn
 N

V

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


