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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. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund 

Københavns Tennis Union 
Dansk Arbejder Idrætsforbund

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Bestyrelse

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

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

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

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

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

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

Udvalgsformænd

Turneringsudvalg 
Per Rødgaard 
prh@adm.ku.dk 
28 68 80 82

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

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

Eliteudvalg 
(medl. af betyrelsen) 
Thomas Riad 
thomas_riad@hotmail.com 
31 26 55 07

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

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

Trykkeri: KLS Grafisk Hus - Oplag: 1.300 stk.

Bladredaktion

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

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

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

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

Sponsorudvalg 
Cathrine la Cour 
cat@cattenbaum.dk 
22 50 41 36

Cheftræner 
New Tennis v. Jens Seibæk 
newtennis@newtennis.dk 
40 76 96 94 
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Velkommen til udendørssæsonen 2015 på 
Genforeningspladsen. Jeg tror vi alle glæder 
os til at få grus under skoene igen. 

Traditionen tro starter vi sæsonen med 
standerhejsning – men i år er det allerede den 
30 april. I tillæg til dette har vi i år besluttet 
at være en del af Tennissportens dag, hvor 
klubber i hele landet inviterer til at komme 
og stifte bekendtskab med tennis. Det finder 
sted 2 maj. Tennissportens dag er et initiativ 
fra Dansk Tennis Forbund, bl.a. for at bremse 
medlemstilbagegangen. Det er indtil nu hel-
digvis ikke noget ATK er blevet ramt af – men 
vi kan godt mærke at søgningen til klubben 
er blevet lidt mindre. Du kan finde yderligere 
information om standerhejsning og Tennis-
sportens dag andetsteds i bladet.

Som man kan læse om i bladet bliver 2015 
en ”sædvanlig” ATK-sæson med masser af 
aktivitet på Genforeningspladsen. Vi får både 
dame-og herrekampe i elitedivisionen (med en 
spiller på Davis Cup niveau), vi får kampe i de 
øvrige divisioner, vi får brede aktiviteter som 
DAI turneringer, Hyg ind, serie tennis for både 
senior og junior - og veterantennis. Hertil kom-
mer, at der i løbet af ugen er juniortræning, eli-
tetræning, motionstræning osv. Det skal passes 

ind, så der også er plads til bare at komme 
og spille tennis med sine venner. 

For at få alle aktiviteterne til at ”spille 
sammen” mødes alle de frivillige i klub-

ben til en fælles planlægningsdag i 
slutningen af marts, hvor aktiviteterne 
balanceres mod hinanden og læg-

ges i kalenderen. At vi løbende 
rammer balancen mellem de 
forskellige aktiviteter er no-
get vi bruger en del tid på i 

bestyrelsen – og vi hå-

ber vi rammer rimelig rigtigt. Det 
var også en del af baggrunden 
for at udvide bestyrelsen med en 
junior, bredde og eliterepræsentant. 
Jeg syntes vi er kommet godt fra 
start med vores nye bemanding.

Rammerne omkring ATK ændrer 
sig fortsat. Efter et kommende folke-
tingsvalg vil 2. del af skolereformen 
træde i kraft – og vi må igen vurdere 
hvordan vi bedst tilrettelægger ju-
niortræningen, herunder hvordan banerne 
fordeles bedst muligt. I bestyrelsen er vi – sam-
men med ATK-hallen - gået i gang med at se på 
en udvidelse af ATK-hallen. Det bliver svært, da 
den ligger op til den fredede Bellahøjmark. Vi har 
dog en god dialog med Kommunen – og inden 
sommer håber vi at have et ide til hvorledes en 
udvidelse bedst kan finde sted. Der er også pla-
ner om at lave om på Genforeningspladsen, bl.a. 
med etablering af et fast anlæg til skøjtebane. På 
kommunen forstår vi at dette ikke skulle betyde 
ændringer på tennisbanerne.  

Rammerne omkring ATK er vigtige – men 
vigtigst er den måde vi udfylder dem på og mø-
der hinanden omkring vores anlæg og Sports-
cafeen. Jeg tror der er mange som syntes 
at ATK er noget særligt – og det er det også. 
Crowd-fundingen af juniorturen til Båstad er 
et udtryk for dette. Det ”særlige” i ATK bæres 
også af det arbejde som de frivillige lægger i 
klubben. Der er mange som leverer en stor ind-
sats – og mange har gjort det år efter år, som 
f.eks. sekretariatet. Tusind tak for det !  

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

Bestyrelsens forårshilsen
Af formand Peter Biltoft-Jensen
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Her hvor det kribler i benene for at komme 
ud på grusset, kan vi nu se tilbage på en 
indendørssæson, der har budt på blandede 
oplevelser resultatmæssigt. Sæsonen har 
budt på op- og nedrykninger og mellemspil, 
men karakteristisk for sæsonen har det væ-
ret med et drama til sidste bold. 

Ved årsskiftet stod det klart, at 1. damerne 
skulle i ud i nogle nervepirrende kampe i 
nedrykningsspillet. Pigerne endte med at 
skulle spille en knald eller fald play-off kamp 
mod Fruens Bøge, som pigerne måtte se sig 
besejret i med cifrene 1-3 og de rykker der-
med ned i 1. divison.

1. Herrerne lå godt i forhold til for første gang 
at komme til at spille om medaljer i slutspil-
let, men snublede mod Gentofte i kampen, 
der var forudset som den afgørende kamp 
for, hvem der skulle følge KB med videre over 
i slutspillet. KB og Gentofte røg videre fra 
mellemspillet og  drengenes sæson sluttede 
ved mellemspillet og de spiller dermed også 
med i den bedste række til næste sæson.

2. Damerne havde det svært ved årsskiftet 
med en placering sidst i 2. division, hvor de 
også sluttede rækken. Pigerne røg dermed 

videre i en afgørende play-off kamp, ligesom 
1. damerne, som skulle afgøre skæbnen 
for dem. ATK’erne trak i denne omgang 
det længste strå med bl.a. en vigtig sejr i 
matchtiebreak til Christina Bonnesen på 2. 
singlen. 2. herrerne lå helt til det sidste i et 
tæt kapløb med HIK om at tage førsteplad-
sen i 2. division, men måtte se sig slået med 
få millimeter. Pointscoren stod lige med 24 
point til hvert hold og sætscoren var også 
helt lige med 50 vundne og 17 tabte sæt, så 
der måtte tælles partier for at afgøre første-
pladsen, hvor HIK’erne viste sig få partier 
bedre. Pga. at flere sjællandske hold sikrede 
sig oprykning til elitedivisionen end jyske 
hold, sikrede drengene sig alligevel en opryk-
ningsplads. Det får den positive konsekvens, 
at der bliver plads til et 3. herrehold i 2. divi-
sion til næste vinter.

Individuelt har Mohamad Shabib flere gange 
markeret sig positivt. Mohamed satser på 
tennissen på fuld tid og det er blevet til flere 
point til ATP-ranglisten. Derudover har han 
også gjort sig bemærket på hjemlig grund 
ved DM indendørs i Odense, hvor han sik-
rede sig to sølvmedaljer i hhv. single og 
double.         

Af Thomas Riad

Eliteudvalget
Vinterens holdkampe: 
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Udendørs holdkampe: 
ATK 1. Damer - Elitedivision Grundspilspulje 2 

1. runde 17/5-2015 ATK-Hvidovre

2. runde 23/5-2015 HRT-ATK

3. runde 13/6-2015 Lyngby-ATK

4. runde 15/8-2015 Mellem-nedrykningsspil

5. runde 22/8-2015 Mellem-nedrykningsspil

ATK 2. Damer – 1. Division Øst Pulje 2 

1. runde 17/5-2015 Farum-ATK II

2. runde 23/5-2015 Lyngby-ATK II

3. runde 13/6-2015 ATK II-Vi/So

4. runde 15/8-2015 ATK II-HIK II

5. runde 22/8-2015 Hvidovre II-ATK II

ATK 1. Herrer – Elitedivision Grundspilspulje 2  

1. runde 17/5-2015 Århus 1900–ATK

2. runde 23/5-2015 ATK-Hvidovre 

3. runde 13/6-2015 HRT-ATK

4. runde 15/8-2015 Mellem-nedrykningsspil

5. runde 22/8-2015 Mellem-nedrykningsspil

ATK 2. Herrer – 2. Division Øst Pulje 2  

1. runde 17/5-2015 Kløvermarken II–ATK II

2. runde 23/5-2015 B93-ATK II 

3. runde 13/6-2015 ATK II-Greve

4. runde 15/8-2015 ATK II-Holbæk

5. runde 22/8-2015 HIK II-ATK II

Arbejdernes Tennis KlubATK - nyT  nr. 2 - April 2015
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Nyt fra  
turneringsudvalget
Af Lars Husby

Som vanlig vil udvalget arrangere lidt 
forskellige turneringer i løbet af uden-
dørs sæsonen. Vi har følgende på pro-
grammet:

Lørdag den 20. juni arrangerer vi en 
handicap turnering, hvor alle klubbens 
spillere fra elite til motionister kan dyste 
mod hinanden.

Lørdag den 4. juli arrangerer vi den 
klassiske en dags doubleturnering, som 
afsluttes med hyggelig middag i sports-
caféen.

Årets klubmesterskaber spredes lidt 
ud.A-rækkerne vil starte allerede i for-
året og de indledende rækker afvikles 
ifm. elite holdenes træning. De øvrige 
voksen og veteran rækker afvikler de 
indledende rækker på et antal søndag i 
august måned (16/8, 23/8 og 30/8). Ju-
niorrækkerne afvikles på hverdage i uge 
37. Der afvikles et fælles finalestævne 
for alle rækker lørdag den 12. septem-
ber - samme aften som der er klubfest.

Der vil komme yderligere detaljer om 
tilmelding og betaling til de enkelte tur-
neringer på klubbens hjemmeside og i 
nyhedsbreve.

ATK liga 2015
 

Af Per Rødgaard

Alle medlemmer at ATK tennis indbydes 
hermed til ATK liga 2015 som er en 
puljeturnering som giver mulighed for at 
spille med nogen af dem, som man ikke 
plejer at spille imod. 

 1. runde spilles fra 15. maj-30. juni 
og  2. runde spilles fra 1. juli-15. august. 
Der vil være 4-5 deltagere i hver pulje, 
så alle får 3-4 kampe pr runde. Alle pul-
jer vil blive inddelt efter sportligt niveau. 

 Man er selv ansvarlig for at lave 
diverse aftaler om spilletidspunkt med 
sin modstander. Husk at man kan bruge 
medlem nr 9991 til at  reserverer baner 
til kampe i ATK-Liga. Det er gratis at 
deltage og alle resultater tælles til rang-
listen. 

Tilmeldingsfrist er senest  onsdag  
den 6. maj på mail til Per Rødgaard    
Mail - per.rodgaard@youmail

Mere info på ATK hjemmeside  
http://www.atk-tennis.dk

Evt. spørgmål   Per Rødgaard  
Tlf: 28.68.80.82

B A N E å B N i N g
Der er håb om at tennisbanerne åbner  

før den. 1. maj i år, pga. den milde vinter.

Følg med på hjemmesiden, hvor vi opdaterer når vi ved noget mere.
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Turneringen er for alle, der ønsker

•  at komme på klubranglisten (giver mulighed 
for holddeltagelse og for at udfordre i løbet 
af sæsonen)

•  at deltage i holdkampe (4. til 7. hold og ve-
teran B)

Ønsker du i 2015 at spille på 4.- 7. hold, skal 
du deltage i puljeturneringen. Det gælder også 
for spillere/reserver, som var på hold i sidste 
sæson. 

Seniorudvalget inddeler de tilmeldte i grup-
per ud fra det forventede spillemæssige niveau 
(tidligere holddeltagelse, rangliste, m.m.). 

I grupperne tildeles hver spiller to kampe. 
Disse kampe skal være afviklet og indberettet 

senest søndag d. 10. maj. Fra d. 10. -14. maj 
er der mulighed for selv at vælge at udfordre 
en spiller indenfor den gruppe, man spiller 
i - for evt. at forbedre rangliste-placeringen 
(man kan efter aftale med seniorudvalget få 
tilladelse til at udfordre i gruppen over/under 
(dette i tilfælde med forkert førsteindplacering).

Resultatet af alle kampe skal indberettes 
senest torsdag den 14. maj for at indgå i hold-
fordelingen.

Herefter udtager seniorudvalget holdene – 
og holdreserverne for sæsonen. Ranglisten er 
udgangspunktet for holdudtagelse.  Man skal 
dog være opmærksom på, at ranglisten kun er 
vejledende, fordi det kun er en single-rangliste 
(der spilles også doubler og mix i holdkam-
pene).

indspilningsturnering
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indspilningsturnering
Afvikling af kampene
Der spilles med egne bolde af rimelig kvalitet.

Man aftaler kamptider indbyrdes og booker 
bane med eget- og udfordringsnummer – se 
regler herfor andetsteds på hjemmesiden. 

Kampen skal afvikles indenfor 2 timer. Ved 
tidsgrænsen vinder flest vundne partier.

Tilmelding senest den 20. april via hjemmesi-
den – hvis der er problemer med tilmeldingen 
skriv direkte til seniorudvalgets kontaktperson. 

Du skal – udover navn og medlemsnummer - 
anføre
1. mail-adresse
2. tlf. nummer
3.  hvis du ønsker at spille på hold/evt. ve-

teranhold

4.  rangliste-placering. Hvis du ikke på for-
hånd er på ranglisten: angiv hvis muligt 
dit omtrentlige spilleniveau ifht. andre på 
listen.

Nye spillere, der af trænere er vurderet til at 
kunne spille på 4-7. hold, bedes samtidig med 
tilmeldingen kontakte seniorudvalgets kontakt-
person med en vurdering fra trænerne om det 
omtrentlige spilleniveau (ud fra ranglisten).

Med venlig hilsen Seniorudvalget: 
Lene Petri, Birthe Henriksen,  
Dennis Hansen og Dennis Lind  
(kontaktperson: lind.dennis@gmail.com)
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Kim Nedergaard
Tlf.: 24 27 00 66

Genforeningspladsen 37
2400 København NV
kim@nedergaards-haveservice.dk
www.nedergaards-haveservice.dk

Træfældning · Stubfræsning · Beskæring · Hegn
Brolægning · Alment havearbejde · Havedam/vandfald

Snerydning/saltning · Ejendomsservice

J P M  R e g n s k a b

3031-9032            j.munchow@mail.dk

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

v/Jens Peter Münchow



ATK - NyT  Nr. 2 - April 2015 ArbejderNes TeNNis Klub

side 11

Juniorafdelingen
Af Jon Tybirk

Endnu en sæson står for døren. En sæson 
som byder på juniortræning, holdkampe og 
en række andre aktiviteter på vores dejlige 
grusbane-anlæg på Genforeningspladsen. 

Træningen udgør den faste dagligdag for 
juniorerne. Her findes ligesindede trænings-
kammerater, og man udvikler det sociale. Du 
lærer slagene & opnår spilforståelse. Gentager, 
træner og udvikler det - så det er sjovt og det 
giver mening. Trænerne står parate - imøde-
kommende, engagerede og dygtige. Start på 
tennis fra ca. 5-6 årsalderen på miniholdene. 
Læs mere om træningen, og hvordan man til-
melder sig andetsteds.  

Sæsonen byder også på en række andre 
aktiviteter end træning. Holdkampe, interne 
stævner(vild med kamp), klubmesterskaber, 
familietennis, nattennis, camps, træningslejr 
og dtf turneringer. Vi opfordrer juniorerne til 
at selvtræne, melde sig til arrangementerne 
og i øvrigt tage del i klublivet udover bare at 
gå til træning. For de, som vil noget ekstra og 
dygtiggøre sig, er det en god ide at deltage i 
familietennis, interne stævner og camps. Et 
af de steder, man kan blive en del af noget 
større, er ved at spille holdtennis. I 2015 stiller 
vi i holdturneringen med et U16/U18 drenge, 
et U16/U18 pige, et U16 drenge, et U16 pige 
og et U10 m/k hold. Følg med på og brug 
hjemmesiden www.atk-tennis.dk, atk junior 
facebook-siden og opslag i glashuset mellem 
bane 2 og 3.      

Vi glæder os til at se jer på grusbanerne.

Så kan du tilmelde dig sommerens juniortræning 
Vintertræningen er ved at nå sin ende (sidste indendørs træningsdag er 24/4), og derfor 
er det tid til at tilmelde dig sommerens juniortræning. Dette foregår via ATK-hjemmesi-
den. Klik på fanebladet "Junior", vælg derefter "Træning" og til sidst "Træning - som-
mer". Herunder vælger du antal træningsgange pr. uge og betaler online. Tilmeld dig nu 
så du er sikret en plads på træningen.

SE HER - Arrangementer & vigtige datoer
To 30.4  Standerhejsning
Fre 1.5  Turnerings- & holdspiller-samling (inviterede)
Lø 2.5  Tennissportens Dag
Ma 4.5  Træningen starter på grus på Genforeningspladsen.
Lø 5.6 (?)  Familietennis
Fre 26.6  Sidste træningsdag inden ferien
29/6-1/7  ATK TennisCamp nr. 1  
Fre d. 3.7  Turneringsspiller-samling (inviterede)
6-10/7  ATK Sommer Cup U12+U14+U16+U18 kat.3-turnering
4-7/8   ATK Sommer Cup U16+U18 kat.2-turnering
5-7/8  ATK TennisCamp nr. 2
Ma 10.8  Træningen starter op igen efter ferien
29.8 (?)  Familietennis
Fre 4.9  Sidste træningsdag på grus
7-11/9  Klubmesterskaber(junior) - indledende runder  
Lø 12/9  Klubmesterskaber - finaler 
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Byder velkommen til en ny sæson!

Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92

Cafeen

Cafeen
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På tirsdag klokken 13 launcher vi en indsamling til en rejsefond, der skal sende de unge 
tennishoveder til Båstad. 

Link til indsamlingens side, hvor der også er video: https://www.booomerang.dk/
projects/yalols-tennisdroemme/

Yalol og hendes venner fra Københavns Nordvestkvarter er helt tossede med tennis. 
De har en drøm om at komme til Båstad og se de professionelle spille Swedish Open. 
Derfor samler vi ind til en rejsefond.

Du kan hjælpe Yalol og vennerne ved at støtte indsamlingen. De første 400, der giver 
150 kroner eller mere, får som tak et signeret eksemplar af den prisvindende bog Én 
bold ad gangen om Caroline Wozniacki og den internationale tennisverden.

Vi NåEdE dET!
Nedenstående blev offentliggjort tirsdag d. 17. marts og sluttede fredag d. 10. april.
Vi nåede de kr. 30.000 så de unge nu kan komme på en tur til Båstad. Tak til alle 

der støttede dette arrangement!
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Senioridrætten
Af Henning Poulsen

Sol – blå 
himmel og 

dejlige røde grusbaner 
vil vi gerne have, når sæson 

2015 går i gang.
Standerhejsningen har fundet sted og vi 

indtager bane 1 – 4 og vore faste petanque-
bane Tirsdag den 5. maj kl. 10.00.

Vi håber selvfølgelig på en fin sæson med 
godt spillevejr. 

2 timer på banerne går altid hurtigt, men 

så kan vi glæde os til at komme på terrassen 
ved klubhuset og nyde 3. sæt hos vores chef i 
Sports Cafeen.

Husk at gode nye bolde gør en stor forskel 
på spillet. Jeg forsøger at få et godt tilbud på 
bolde via klubben - mest til de spillere, der 
fortsat spiller med bolde fra sæson 2013. Vi 
tales ved omkring bolde.

Vi er fortsat omkring 35 medlemmer i senio-
ridrætten.

Velkommen til sæson 2015 og på GENSYN.
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STANdERHEJSNiNg
TORSDAG DEN 30. APRIL 2015                              

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

Vi sætter vimplen i mellemgangen kl.16.00 
Der vil blive budt på en forfriskning til halsen.  

      
   

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

Sports Cafeen
være klar med en lækker buffet kl.17.30 til en pris af

Kr. 150,00 

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

tilmelding/Betaling senest den 28. april. 

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

på gensyn
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Deadline for nr. 1 / 2016 er den 1. december  
med udgivelse i uge 2

Støt vore annoncører
De støtter os
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Kontingent – Restancer
Hvis man ikke inden d. 1. maj har betalt sit kontingent, vil ens nummer blive spærret, 
så man ikke kan reservere baner.

Der findes flere muligheder for at betale:
1.  Du kan anvende det udsendte FI-kort.
2.  Du kan betale online ved at logge ind i vores reservationssystem via vores hjem-

meside med dit medlemsnummer og din pinkode.
3.  Du kan overføre penge til ATK på konto: 5331 04115586. Husk at opgive navn og 

medlemsnummer.

Det vil gøre arbejdet i Sekretariatet meget lettere, hvis der ikke er restanter d. 1. maj.

Sekretariatet

iT-Kommunikations-udvalget
Af Bruno Hasselberg

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores hjemmeside bedre og mere opdateret.

Derfor kunne vi godt bruge en person der kunne hjælpe os med dette. Send en mail til 
Bruno: bbhasselberg@gmail.com eller ring 30 46 00 48 og hør nærmere.

Vi vil også i år sende nyhedsbreve ud i det omfang det ønskes. Det er derfor vigtigt vi har 
jeres mailadresse, og er der evt. ændringer, så giv klubben besked.
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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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Indendørs holdturnering 18. januar – 19. april Ryparkhallen

Tennismøde 14. april ATK

Pinseturnering 2015 23. – 25. maj ATK

Udendørs holdturnering 25. – 26. juli ATK

Landsstævne 2015 5. – 6. september KTK

Indendørs individuel turnering 19. september – 13. december Ryparkhallen

CSIT- Mesterskaber for hold og veteraner
Wotld Sports Games

7. – 14. juni Lignano, Italien

Til CSIT Mesterskaberne stiller tennisudvalget med 2 hold, hvert bestående af 1 dame og 3 
herrer, samt op til 10 og 3 ledere

Der står fortsat oplysninger om tennisarrangementerne på ATKs hjemmeside: www.atk-tennis.
dk samt på DAIs hjemmeside: www.dai-hovedstaden.dk/tennis 

dAi TENNiSARRANgEmENTER  
i Region Hovedstaden i 2015
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Skift til en ansvarlig bank,
der tænker på andet
end penge

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


