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ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
telefon 38 34 64 38
ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20
(om vinteren mandage kl. 18-19)
E-mail : atk@atk-tennis.dk
Hjemmeside: www.atk-tennis.dk

Antal medlemmer: ca. 1.250
Medlem af Dansk Tennis Forbund
Københavns Tennis Union
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Danmarks Idræts Forbund

Kontor på Genforeningspladsen
telefon 38 10 05 92

BESTYRELSE

UDVALGSFORMÆND

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

Turneringsudvalg
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

It-kommunikationsudvalg
Per Bach
perbach23@gmail.com
28 10 95 04

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

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

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

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

Holdudvalg (4.-8.+veteran)
Breddeudvalg
Dennis Lind
lind.dennis@gmail.com
29 72 98 09

Sekretær
Anders Dorph
andersdorph@hotmail.com
51 96 36 38

Eliteudvalg
(medl. af betyrelsen)
Ældreidræt
Katrine Sundgaard Christensen Pia Sibbern
katrine_c@hotmail.com
60101856
23 46 24 69

Bredderepræsentant
Lene Petri
lbl@atp.dk
51 34 85 20
Suppleant
Karin Munk Petersen
karinmunkpetersen@hotmail.com
28 56 12 02

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

Juniorudvalg
(medl. af betyrelsen)
Liv Deleuran-Skjold
livds89@hotmail.com
60 60 80 69

Bladredaktion Per Bach, ansvarshavende, Lars Husby, Bruno Hasselberg
Trykkeri: KLS PurePrint - Oplag: 1.300 stk.
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BESTYRELSENS
FORÅRSHILSEN
Af formand Peter Biltoft-Jensen

Når Danmark er lukket – så er ATK
heldigvis åben. Når Danmark åbner
op – så lukker ATK
Mange vil nok mene at det er en noget underlig velkomst til udendørssæsonen 2020 på
Genforeningspladsen. Det er det også – og
det dækker over at det er en underlig tid. Den
første del af overskriften dækker over at vi
alle er glade for, at tennis som en af de første
sportsgrene kunne åbne op for udendørsaktiviteter. Den anden del af overskriften dækker
over et specielt sammenfald. Netop som fase
2, 3 og i åbningen af Danmark blev meldt ud
– så lukkede vi for adgangen for nye medlemmer til ATK (juniorer undtaget). Det
er mange år siden at vi har været ”fuldt
booket” – og på voksensiden tæller vi
nu ca. 675 fuldtidsmedlemmer og 250
dagmedlemmer.
Håndteringen af nye medlemmer, udmeldinger, rykke for
manglende betalinger
og alt det andet store
arbejde,
som følger med i
at styre

klubben, klares fortsat af vores sekretariat.
Men, der er mange andre som også er med til
at sikre at vores klub også fungerer i 2020. Det
er f.eks. alle de frivillige omkring holdene og
udvalgene. Uden dem intet ATK, som vi kender det. Endnu engang skal der lyde et TAK for
det store frivillige arbejde der bliver gjort.
En vigtig del af ATK er også livet omkring
Cafeen. Den vil åbne under de restriktioner,
som vil gælde. Det samme gælder toiletterne
og omklædningsrummene. Vi arbejder på at
tilpasse vores ”festprogram”, så det kommer
til at passe med de muligheder der er. Mere
om dette står andetsteds i bladet, ligesom
man kan finde information om aktiviteterne i
klubben. De kan naturligvis blive ændret for
at tilpasse sig omstændighederne – og vi ved
allerede nu, at holdturneringen er udskudt til
juni. Det har givet ekstra plads på banerne her
i starten sæsonen og dermed muligheder for
ATK-ligaen i maj. Følg med på hjemmesiden
omkring ændringer.
På turneringssiden bliver 2020 lige så fyldt
med aktiviteter som de foregående år – vi ved
bare ikke helt hvornår kampene ligger . Vi
har tilmeldt en lang række hold. Turneringerne
giver klubben liv blandt juniorer, motionister,
seniorer, veteraner og elitespillere. For den
enkelte er det altid spændende at teste sine
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 vner mod nogle udefra og vi vil gerne, at der
e
er mulighed for turneringsaktivitet for alle der
har lyst. Kontakt breddeudvalget, hvis du gerne
vil spille på hold. Herudover er der individuelle
DAI-turneringer – disse foregår både på ATK’s
anlæg og andre anlæg i København, ligesom
man kan tilmelde sig turneringer under Tennisøst og DTF. På elitesiden har vi 5 dame/herre
hold i turneringen. Efter oprykning sidste år
ligger vores bedste herrehold i elitedivisionen
og vores første damer er med i 1. division. På
herresiden har vi ”mistet” vores 2 bedste spillere – så her skal der kæmpes ekstra hårdt. Den
ene af de spillere som vi har mistet er desværre
også vores polske træner, Bartek. Han og hans
familie er flyttet tilbage til Polen.
Trænersiden er fortsat styret af cheftræner
Jens Seibæk og nogle af vores elitespiller, som
også har træneruddannelse og erfaring, og
som har sagt Ja til at give et nap med i denne
tid. Hertil kommer den gode stab af ”egne”
trænere, dvs typisk vores unge gode spillere,
som er med til at give træning”. Vi søger stadig
at få en ny mere gennemgående træner ind i
klubben. Det er ikke så let, da vedkommendes
profil skal passe ind i klubben. Det er fortsat
afgørende vigtigt for klubben, at vi fastholder
de gode tennis-miljøer, hvor det er udfordrende og der altid er nogen at spille med. De
gode miljøer fastholder og tiltrækker spillere.
Tennis på ”Genneren” skal være sjovt for alle
– det er det som gør ATK til ATK. Det betyder
også, at vi afholder mange træningsaktiviteter
i klubben. De er med til at skabe liv. Bagsiden
af dette er naturligvis, at det kan være svært
at booke en bane. Balancen mellem træning
og tilbud samt mulighed for at booke en bane
er vigtig – og bestyrelsen prøver løbende at
ramme denne.
Vedr. pasning af banerne, så er det fortsat
Claus som står dette. Vi har også hyret hjælp
ind til at stå for at luge, ordne bede mv. Det er
rart, at få lidt hjælp til at holde det pænt – men
hovedansvaret for at holde orden ligger naturligvis på os som bruger anlægget.

Vi skal også hjælpe med at
holde banerne i god stand.
Det gøres bedst ved at feje
og vande hver gang. Hvis der
opstår større problemer på
en bane, så skal vi hjælpe ved
at give Claus besked. Dette
gøres via hjemmesiden under
”Om ATK” ➔ ”Henvendelse”
➔ ”fejl og mangler
På Padel-siden, så har vi desværre mistet
de baner, som vi har fået stillet til rådighed af
kommunen. Det er noget af en streg i regningen og vi overvejer pt hvordan vi bedst inkluderer Padel i klubben.
Udenfor livet omkring banerne og cafeen,
så er arbejdet på Genneren desværre ikke
færdigt endnu. Skøjtebanen er endnu ikke repareret – så vi afventer. Hen over sommeren vil
få lagt ny belægning på vores indendørsbaner.
Men inden vi kommer dertil, så ser vi alle frem
at nyde tennis og hinandens gode selskab.
Vi ser frem til den kommende sæson på
”Genneren”. I år kan bestyrelsen love godt
vejr, god tennis og samvær og sammenhold i
ATK. Vel Mødt !
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ELITE
UDVALGET
Af Katrine Sundgaard Christensen
Ved COVID-19’s indtog i Danmark måtte vi i
ATK ikke kun sige farvel til tennisspillet, men
også vores træner Bartek Terzynski, som
valgte at rejse hjem til Polen sammen med
hans kone og søn.
Det betyder, at det kommende sæson bliver med en midlertidig træneropsætning, hvor
nogle af klubbens erfarne (og succesfulde)
veteraner er trådt til for at hjælpe. På elitesiden betyder det at Stefan Ravnholt samt
Steen Elsborg begge går ind og har nogle
ekstra timer.
Indendørssæsonen fik et brat afslutning
også hvad angår holdkampe. De manglende
kampe blev aflyst og stillingerne på daværende tidspunkt blev derfor afgørende for opog nedrykningen. 1. Herre måtte se sig slået
i elitedivisionen og må derfor en tur ned i 1.
division til næste indendørs sæson. 2. herre
og 3.herre bliver i deres respektive ligaer (1
og 2). På damesiden manglede 1. damer de
sidste held til at slå B93 i kampen, som viste
sig at være afgørende for at rykke op til elitedivisionen. De er derfor også at finde i 1. division næste år. 2. damer må desværre rykke
ned efter en svingende sæson og spiller

derfor i liga 2 sammen med 3. damer næste
indendørs sæson.
Udendørs er det forsat uvist, hvornår holdkampene kommer i gang. Pt er forventningen
at alle kampe før sommerferien skal afvikles
i juni, samt de resterende kampe i august.
Dog afventer vi forsat en udmelding fra DTF
omkring det endelige program. Dette kunne
potentielt ligge et stort pres på vores anlæg i
de to føromtalte sommermåneder.

Udendørs har vi 6 seniorelitehold samt
2 veteranelitehold i følgende rækker:
damer - 1. division
damer - Liga 1
damer - Lige 2
herre - Elitedivision
herre - Liga 1
herre - Liga 2
+40 - 1. division
+50 - 1. division
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ALTID BEDSTE PRISER
TENNISSKO:

Asics solution H&D
Asics game H&D
Asics Game junior
Wildon Rush comp H
Babolat jet match H
Adidas court Jam H

1300 kr. 780 kr.
700 kr. 420 kr.
600 kr. 400 kr.
1000 kr. 600 kr.
1400 kr. 800 kr.
800 kr. 480 kr.

TENNIS KETCHERE:

Babolat rival 1200 kr. 600 kr.
Babolat boost 1400 kr. 700 kr.
Babolat drive 115 2200 kr. 850 kr.
Wilson pro staff precision 103 900 kr. 500 kr.
Wilson blade feel pro 1200 kr. 600 kr.

OPSTEGNINGER FRA DAG TIL DAG
Priser kr. 100 – 115 – 135,-

Babolat tennis taske 600 kr. 400 kr.
Lotto tennis taske 1000 kr. 550 kr.

ALTID 30-70% RABAT PÅ VEJLEDENE PRISER

SPECIALE: HÅNDBOLD – TENNIS – BADMINTON – SQUASH – LØBESKO – POLO-SHORTS-NEDERDELE TIL BADMINTON OG TENNIS

OLSEN SPORT
Godthåbsvej 86 – 2000 Frederiksberg – Tlf. 60 75 11 48
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 12:30-17:30 - Lørdag 10.00 - 14.00
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TURNERINGSUDVALGET
Af Anders Dorph

ATK-LIGA, DOUBLETURNERING OG KLUBTURNERINGEN
Turneringsudvalget har planlagt disse turneringer for 2020 1:
ATK-liga runde 1:
Tilmelding.............................................................................................................................. 6/5
Afvikling...................................................................................................................... 8/5 – 21/6

ATK-liga runde 2:
Tilmelding..........................................................................................................................10/6 2
Afvikling...................................................................................................................... 21/6 – 8/8

Double turnering:
Tilmelding............................................................................................................................ 10/6
Afvikling............................................................................................................................... 20/6

Klubmesterskab:
Tilmelding............................................................................................................................1/6 3
Afvikling....................................................................................................15-30/6 og 8/8 – 12/9

1 Vi må tage forbehold for Covid-19-situatio-

3 Bemærk at dette er meget tidligere tilmel-

2 Deltager man i runde 1, er man automatisk

Vi glæder os til udendørssæsonen og håber at
se mange af jer til turneringerne.

nen: nye krav kan betyde, at en turnering ikke
kan afvikles, må flytte dato eller skal afvikles
på anden måde end vi er vant til. MEN så
melder vi det ud på hjemmesiden og i ATKfacebookgruppen.
tilmeldt runde 2, medmindre man framelder sig.

dingsfrist end de sidste par år, da klubturnering har haft vokseværk og vi derfor planlægger at afvikle 1-2 runder i de største rækker
(typisk herresingle B) samt A-rækkerne før
skolernes sommerferie.
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Cafeen
SPORTSCAFEEN
Af Lars Knudsen
Vi har i år været og vil være i Corona virussens magt og det vil vi sikkert være gennem
hele denne sommersæson. Som det ser ud
i skrivende stund åbnes Sportscafeen d. 18.
maj, hvor der må være op til 10 personer i
området udenfor som bør/skal være i rimelig
afstand fra hinanden. Dette betyder lige nu at
vi serverer øl,vand, vin og kaffe gennem den
halve køkkendør, vi vil også lave dagens sandwich og dagens salat som kan bestilles og vil
blive leveret pakket som take away, men kan
spises på området. Vi vil sætte menu op på
hjemmesiden så man kan se denne og bestille
efter behov, dette for en uge af gangen. Har
du specielle ønsker så prøv og ring så må vi
sammen se om det ønske ligger indefor corona reglerne.
Da vi ikke er klar over hvorledes kommunen
ser på at åbne huset (toiletter og omklædning)
vil vi følge dette tæt og håber på at toiletterne
som det mindste også kan åbnes den 18 maj,
men det vil vi følge op på og meddele på ATK
hjemmeside.

Reglen om at der kan være flere end 10 ser
ud til at blive ændret den 8 juni, men man ved
ikke om det er til 30 eller 50, vi håber på 50.
Hvis en ændring sker til dette vil Sportscafeen
også kunne åbne indendørs og derved sikre
at vi kan se TV og følge de sportsgrene som
måtte komme i TV.
For de ATK relaterede ting som sommerfest,
klubfest efter klubturnerings finalerne, så håber vi på at dette kan gennemfører så vi sammen kan grine og hygge i en svær tid. Men
vi bliver nød til at se på reglerne løbende og
håbe på at fase 3 og 4 åbner for forsamlinger
op 100 mennesker tidligt. Dette vil blive meddelt på ATK hjemmeside.
Når kampprogrammet for ATK´s hold er klart
vil vi sammen med holdlederne aftale hvorledes forplejning til disse kampe kan forgå.
Sportscafeen håber på en god og hyggelig
sæson start, som må tilpasses de aktuelle
regler, så håber vi på fuld knald i august og
september?

Cafeen
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BREDDE
UDVALGET
Af Lene Baltzer Petri
Indspil, holdturnering og træning for
4.-8.-hold og Veteran B
På grund af Corona situationen
dropper vi Indspilsturneringen i år. I
stedet fortsætter vi med de samme
spillere på 4.-8.-hold og Veteran B
som sidste år.
Det betyder selvfølgelig ikke, at
nye eller gamle spillere, der gerne vil
på hold, ikke skal have muligheden
for at spille sig ind på et hold. Hvis
man gerne vil ind på et hold, er man
velkommen til at kontakte mig, Lene
Baltzer Petri. Mine kontaktoplysninger står i medlemssystemet. Så kan
jeg hjælpe med at finde en passende
spiller, som man kan udfordre, så vi
sikrer, at man lander på det nogenlunde rigtige hold.

Når man spiller på hold, kan man
for et mindre beløb, deltage i holdtræningen, der foregår søndag fra
15-16.30 og 16.30 til 18 efter niveau.
Bergur og Jens Seibæk er i fællesskab
ved at strikke et koncept sammen, der
følger de gældende retningslinjer, igen
i forhold til Corona. Hvis man spiller
sig ind på at hold, vil man modtage en
invitation til søndagstræningen, der
startede søndag den 17. maj.
Tennis Øst Holdturneringen er indtil
videre udsat til uge 22. Holdledere eller
Breddeudvalget melder ud, når vi har
den endelige turneringsplan.
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DEN GLADE BEHANDLER
tilbyder Massage og Zoneterapi

10 års erfaring: Uddannet i sports massage, fysiurgisk massage, zoneterapi herunder
muskulær zoneterapi arbejder fast 2 dage ugentlig som massør hos en kiropraktor
(hvor der er mange knogle og muskel problemer grundet sportsudøvelse)
30 minutter 300 kr
60 minutter 450 kr
90 minutter 600 kr

Introduktionstilbud 10% rabat til
ATK medlemmer i hele maj måned
Ring og få en aftale 28 12 21 69

Den glade behandler v/Heidi Frederiksen
CVR: 33233590. - RAB 3612
Borups Alle 249 A, 2tv (kun 5 minutter fra tennisbanerne)
2400 København NV
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HYG-IND
Af Theis Thrane
Efter myndighedernes seneste meldinger i
genåbningen så gælder forsamlingsforbuddet
på 10 personer fortsat og det rammer hyg-ind.
DTF fastholder også at sociale arrangementer som hyg-ind ikke gennemføres.
Meldingen er indtil videre at fase 3 i genåbningen af Danmark vil begynde 8/6. Fra 8/6 vil
der umiddelbart blive åbnet op for at måske
op til 30/50 personer må mødes og dermed vil
hyg-ind kunne gennemføres fra 10/6.
Vi følger udviklingen og hvis der på nogen
måde bliver åbnet op tidligere, så vil vi naturligvis melde det ud og starte hyg-ind asap det
kan lade dig gøre.
Hyg-ind er et tilbud til medlemmer som er begyndere og
lettere øvede spillere.
Hyg-ind er en god måde at få
spillet med mange forskellige og
lære nye at kende som man kan aftale at spille
med generelt.
Hyg-ind foregår hver onsdag fra maj-august
kl 18.30 og i september fra kl 17.30.
ATK stiller bolde til rådighed.
Hyg-ind spilles på bane 5-8 og efter 30
minutters spil bliver “banerne” blandet igen og

nye konstellationer af spillere sættes i gang.
Når der er flere end 16 spillere så skal man
vente i 30 minutter før man kan spille igen. I
dem pause kan man få kaffe og netværke.
Følg med på ATKs hjemmeside og Facebook for hvornår hyg-ind starter i 2020.

Deadline for nr. 1 / 2021 er den
13/12 med udgivelse i uge 2/3
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Af Lars Knudsen

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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DAI
Af Lene Baltzer Petri

DAI har planlagt følgende arrangementer i 2020.
Der er usikkerhed om visse af datoer og spille
steder, på grund af Copenhagen Historic Grand
Prix, Tennis Øst slutspil, holdkampe og… Der

kan selvfølgelig også ske korrektioner på
grund af Corona situationen. Følg med på
DAIS tennisside på dai-sport.dk/dai-tennisarrangementer-2020.

PINSETURNERING 2020
30. maj – 1. juni

A
AFFLLY
YS
STT

ATK

CSIT MESTERSKABER FOR HOLD FOR SENIORER OG VETERANER
26. juli – 1. august

A
AFFLLY
YS
STT

Pajulahti, Finland

UDENDØRS HOLDTURNERING
1. august- 2. august eller 8. august – 9. august

ATK, evt. Herlev

LANDSSTÆVNE 2020
5. – 6. september eller 12. – 13. september

KTK

INDENDØRS INDIVIDUEL TURNERING
19. september – 20. december

Ryparkhallen
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I DISSE CORONATIDER VIL VI BEDE JER
OM AT FØLGE MED I NYHEDSBREVE
OG PÅ HJEMMESIDEN OM K
 OMMENDE
ARRANGEMENTER.
http://www.atk-tennis.dk/

STØT VORE
ANNONCØRER
DE
DE STØTTER
STØTTER OS
OS
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SEKRETARIATET
ERINDRER OM:

Af Charlotte Bak, sekretariatet

Bank overførsel: Man kan overføre penge til
ATKs bankkonto: Reg. 5331 konto 0415586
(Husk at meddele navn og medlemsnummer).

Husk at give ATK besked, hvis du får ny email adresse, nyt telefonnummer eller skifter
adresse.

KONTORTID:

VINTER:

Fra ca. 1. maj til ca. midt i oktober, er der
kontortid på tirsdage kl. 19-20.
I vinterhalvåret er der kontortid på mandage
kl. 18 -19.

ATK Hallen: Her betales vinterkontingent og
baneleje
On-line betaling: Gå ind på ATKs hjemmeside, www.atk-tennis.dk. Klik på banebooking i øverste venstre hjørne. Vælg ATKhallen. Log ind med medlemsnummer og
pinkode. Derefter fremgår det af skærmbilledet, hvordan der betales. Der kan betales
med Dankort og Mobile Pay.

Er vi en sjælden gang ikke at træffe, kan
du fx indtale en besked på klubbens telefonsvarer eller sende en mail til
atk@atk-tennis.dk.
Muligheder for betaling til ATK og ATKhallen.

Bank overførsel: Man kan overføre penge
til ATK-hallens bankkonto: Reg. 5331 konto
0240816 (Husk at meddele navn og medlemsnummer).

SOMMER:

ATK: Her betales almindeligt kontingent, alle
indmeldelsesgebyrer, alle træningsgebyrer,
både til sommer og vinter træning.
On-line betaling: Gå ind på ATKs hjemmeside, www.atk-tennis.dk. Klik på banebooking i øverste venstre hjørne. Vælg ATK. Log
ind med medlemsnummer og pinkode. Derefter fremgår det af skærmbilledet, hvordan
der betales. Der kan betales med Dankort og
Mobile Pay.

Vigtigt: Bemærk at det drejer sig om 2
forskellige bank konti.
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Afsender: ATK - Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV

Cafeen
Byder velkommen til en ny sæson!
Genforeningspladsen 54 - 2400 København NV
Lars mobil 20 99 07 92 / Pia mobil 60 10 18 56

