ARBEJDERNES TENNIS KLUB
Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2020 (telefonmøde grundet Covid-19-krisen)
1. Planlægning/koordinering af aktiviteter for 2020-sæsonen:
Flg arrangementer blev bragt på bane ift. 2020-sæsonen (men der var også enighed om, at hvis sæsonen bliver
forstyrret af Covid-19-krisen, kan det blive ændret):
2/5-2020: opstarts-arrangement (standerhejsning med frokost).
--> 8/5: Indspilsturnering mhp holdudtagelse (ranglisten skal være afleveret ma 11/5 til DTF. Katrine skal gerne
have placeringen på spillere på de 2 øverste rækker fra indspilsturneringen lidt inden, så det blev aftalt at Store
Bededags aften får Katrine dem.
Holdkampene: 16/5, 23/5, 30/5 og 13/6 (foråret). 8/8, 12/8, 15/8, 22-23/8 (medaljespil), 29/8 og 12/9 (playoffs) (efteråret). OBS! på at hvis Covid-19-krisen trækker ud, så er det tænkeligt, at DTF placerer udsatte
holdkampe til afvikling i perioden d. 23/8 - 12/9. DTFs side om DH-holdkampene:
https://tennis.dk/spiller/turneringer/holdturneringer/head-hold-ude/
Motionisttræning: 26/4 (start) (hvis der er plads)
Elitetræning:


Forårssæsonen: 20/4 (start) - til og med fredag d. 26/6 i uge 26 (forårssæsonen).



Efterårssæsonen: Start fra og med d. 3. august (uge 32) til og med d. 13 september (uge 37).



I mellemliggende periode (sommerferien) 2 baner fra 18-20 mandag og torsdag.

4.-8. holdstræning: 10/5 (start)
30/5 - 1/6- DAI-Pinseturnering
20/6 Doubleturnering (Turneringsudvalget).
Klubturneringen: Forventes afholdt fra primo august frem til og med lør 12/9.
(Da den i 2019 havde vokset sig til ret så store rækker, overvejes det at sætte de store rækker i klubturneringen
i gang, inden sommerferien, således at 1-2 runder i disse afvikles ca. 13-30. juni. Dette ser ud til at passe godt
med A-række-deltagerne, da august er fyldt meget op med holdkampe (hvis disse rækker ikke bliver det, er det
selvfølgelig ikke et problem). Samtidig er 2.halvdel af juni ikke meget belastet med i hvertfald 1.-3.holdenes
kampe. De store puljer for serieholdene: her har de kampe helt til 25.juni (men spiller kun på hverdage).
Veteranerne helt til 22/6.
Der er arbejdes videre med tilmeldingsfrist i omegnen af 1/6 mhp start på afvikling af de store rækker medio
juni.)
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1-2/8: DAI-holdturnering i ATK
(5-6/9: DAI-landsstævne i KTK)
5/9 og 12/9: Team Øst' afsluttende holdkamps-runde.
12/9: klubturneringsfinaler (så vidt muligt i alle rækker) og klubfest om aftenen (vi har tidligere snakket om at
flytte klubfest til ultimo juni, men Covid-19-krisen gør at vi udsætter denne ide til senere sæsoner).
Oktober: frivillighedsfesten.
ATK-liga: Overvejes at droppe den i 2020, hvis covid-19-krisen - når vi skal sende invitation ud til ATK-ligaen stadig ser ud til at reducere sæsonen, idet banerne så må forventes at være underlagt forøget pres.
Turneringsudvalget/bestyrelsen tager stilling til dén tid.
Katrine har sendt bl.a tidspunkterne for elitetræningen rundt:
Elitetræningens omfang:


Mandag: 4 baner kl. 18-21



Torsdag: 4 baner kl. 18-21



Fredag: 2 baner fra 7-9 samt 4 baner kl. 17-19 (mener junior har fra 16-17?)



Søndag: 2 baner før 4.-8.holdstræning, dvs. kl. 13-15.



4.-8.holdtræning. Søndage kl. 15-18 (Forår: 10/5 - 28/6)

Liv har d.d også rundsendt ugedage/tidspunkt for juniortræning og datoer for juniorholdkampe, til bestyrelsen.
Se nærmere herom i hendes mail.
2. Klubbladet:
Holde det så længe, at vi ikke ved, hvornår vi kan åbne banerne.
Istedet nyhedsmail ud indtil da og kommunikere via hjemmesiden og Facebook. Skrive her bl.a. at sekretariatet
ikke kan svare på spørgsmål.
3. Opstart udendørs:
Det ser ikke ud til, at åbning af banerne er i strid med myndighedernes forbud.
Det overvejes at spørge sundhedsmyndighederne og dernæst Københavns Kommune som jo ejer anlægget.
Vi taler sammen igen, inden anlægget eventuelt åbnes.
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4. Kontrakt med Bartek:
Drøftet
5. Næste møde: Vi mødes igen til tlf-møde, søndag 29/3 kl. 10. Samme tlfnr og kode som sidst (se det også i
Peters invitationsmail).
/referent, Anders Dorph
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