
  

NB! Husk at få et dørkort (depositum 50 kr.) i KKCs cafeteria, så du kan kom-

me ind i Kolding Ketcher Center uden for normal åbningstid. 

 www.koldingtennis.dk  

                     Tennistilbud  
- til alle tennisklubber i Kolding Kommune   

Indendørs 2018/19 i Kolding Ketcher Center 

Indendørssæsonen i Kolding Tennis Klub begynder mandag d. 17/9 
(træningshold starter op i uge 40), og et vintermedlemskab i KTK 
giver mulighed for tilmelding til en række gode træningstilbud:  

 

• Juniortræning på alle niveauer fra mandag til torsdag. 

• Motionisttræning alle hverdagsaftener for nybegyndere, let øvede og øve-

de (læs mere om tidspunkter for de forskellige hold på koldingtennis.dk). 

• Motionistcamps i løbet af vinteren med fokus på tekniske og taktiske ele-

menter af spillet. 

• Mulighed for køb af privattimer hos KTKs trænerteam. 

 

Alle træningshold ledes af KTKs uddannede og erfarne trænerteam. 

 

Pris for vintermedlemskab  

Har man været sommermedlem i 2018 i egen klub, kan et KTK-vinterkontingent 

købes for kun 250 kr. I praksis købes medlemskabet på koldingtennis.dk til 

normalprisen 450 kr. Herefter mailes medlemsnr. til info@koldingtennis.dk, og 

der sættes 200 kr. ind på medlemskontoen til brug for betaling af baneleje eller 

træningshold.    

 

Priser for baneleje, køb af faste banetimer samt deltagelse på træningshold 

og camps tilbydes på samme gode vilkår som for KTKs egne sommermed-

lemmer. 

 

Spørgsmål vedr. træningstilbud m.m. mailes til darel@koldingtennis.dk.  

Læs mere om træningstilbud, priser for baneleje m.m. på www.koldingtennis.dk. 

 

Indmeldelse og betaling af kontingent foregår via hjemmesiden: 

1. Gå ind på www.koldingtennis.dk og klik på bjælken ’Bliv medlem’ 

øverst til højre på skærmbilledet. Udfyld indmeldelsesblanketten. 

2. Umiddelbart herefter får du tilsendt en mail med dit medlemsnum-

mer og kan nu købe medlemskab.   

3. Klik på ’Dine klip/medlemskaber og vælg et Senior- eller Junior 

vinterkontingent. Afslut med betaling med dankort. 

4. Brug for hjælp? Send en mail til info@koldingtennis.dk ☺ 
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