
KIF Tennis  -  Ambolten 2  -  6000 Kolding

DU HAR LYSTEN ...
VI HAR BANERNE  
– SAMMEN HAR VI DET SJOVT
TENNIS – ET SPIL FOR ALLE      I       KIF TENNIS – EN KLUB FOR ALLE

FACEBOOK:
• KIF Tennis - hovedsiden
• Junior-klubben
• Senior-klubben
• Dame-klubben
• Herre-klubben
• Erhvervs-klubben
• Senior 60+ klubben

GÅ IND PÅ VORES HJEMMESIDE KIF-TENNIS.DK 
Her kan du læse meget mere om alle vores tilbud og muligheder. Tennis er en 
sport, du vil kunne elske og dyrke hele livet. Til stor fornøjelse og med et væld 
af oplevelser i vente – uanset niveau og ambitioner. 

Vil du gerne have sjov motion? 
God energi og godt samvær med andre? 
Ja? Så kom og vær med.
Ses vi?

DET SOCIALE LIV I KLUBBEN ER VIGTIGT
Derfor afholder vi flere sociale arrangementer for medlemmer såsom grillaftener og 

klubfester, der giver alle rig mulighed for både tennis og hyggeligt samvær.

TENNIS ER EN SOCIAL AKTIVITET
og det kan være lettere at holde fast ved træningsvanerne, når man træner sammen 

med andre spillere. I KIF Tennis kan du som medlem være aktiv og spille og træne, så 

meget du har lyst og tid til. 

DERFOR HAR VI OGSÅ FORSKELLIGE 
FACEBOOKGRUPPER ...
der først og fremmest informerer om aktiviteter i klubben – men grupperne giver også 

rig mulighed for, at du kan søge efter andre at spille med. En nem og uformel måde til 

at finde andre spillere i samme aldersgruppe – på cirka samme niveau, som du kan 

aftale kampe / spil med.
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TENNIS ER EN SUND 
OG SJOV SPORT
KOM OG PRØV KVIT & FRIT 
DE FØRSTE TO GANGE

TILMELD DIG PÅ VORES HJEMMESIDE

TENNIS ER
• en sjov og sund sport
• både en individuel og social sport
•  et spil, der styrker dig fysisk og udvikler dig 
 – taktisk, teknisk og mentalt uanset alder, 
 og du kan spille, når det passer dig.

Du kan dyrke tennis på motionsplan eller på eliteplan af-

hængigt af din egen lyst, indsats, evner og motivation.

KIF TENNIS TILBYDER
• en god start – i en klub for alle
• træning tilpasset dit niveau 
• skræddersyet træning til juniorer, 
 seniorer og 60+’ere
• attraktive faciliteter
• nem booking og let at få spilletid
• spil hele året på kunstgræsbaner
• et aktivt klubliv med mange aktiviteter. 

KOLDINGS HYGGELIGSTE 
TENNISKLUB
I KIF Tennis har vi fokus på bredden – ikke på eliten. Det 

er rart at komme i klubben, og vi hjælper hinanden og  

skaber sammen et godt klubliv. Vi vil skabe værdi for alle  

– og være klubben, hvor alle kan lide at komme! Klubben er 

en forening under KIF-paraplyen og drives på frivillig basis. 

Vi løfter i flok – kom og vær med! 

BANER
I KIF Tennis har vi 4 baner, beliggende mellem Kolding  

Hallerne/Sydbank Arena og Vonsild Camping i Koldings  

sydlige bydel. Der er to grusbaner og to kunstgræsba-
ner – de eneste kunstgræsbaner til tennis i Kolding. På 

kunstgræsbanerne er der i 2018 etableret lysanlæg, så man 

også kan spille, når det er mørkt sidst i sæsonen – man kan 

spille på dem året rundt.

KOM GODT I GANG MED TENNIS
Du er meget velkommen til bare at komme og prøve – kvit 
og frit de første 2 gange. Det skal blot lige aftales med en 

i bestyrelsen – du kan se, hvem vi er på hjemmesiden. Vi 

lægger ketcher og bolde til, så du behøver blot at møde op 

med praktisk tøj og udesko. Vi har bolde med 4 forskellige 

hastigheder – så vi har altid nogle, der passer til dig. 

ER TENNIS SVÆRT?
Nej, slet ikke, hvis du lærer det fra grunden. En tennisbold 

opfører sig ikke altid som forventet. Træning er vejen til end-

nu større glæde ved spillet. 

TRÆNING
Det er altid en god idé at starte på et træningshold. Her  

lærer du den basale teknik, får input til spiløvelser og skaber 

netværk i klubben. Når du får den rigtige teknik på plads, 

mindsker du også risikoen for skader. Vi har 3 dygtige træ-
nere. Vi tilbyder specielt tilpasset træning til juniorer, senio-

rer og 60+’ere.

JUNIORTRÆNINGEN
er baseret på Play&Stay-konceptet, som sikrer, at ten-

nis bliver let, sjovt og sundt. Konceptet kan bruges af alle  

aldersgrupper, men er primært rettet mod børn og unge.  

Giver en let og sjov introduktion til tennisspillet ved at be-

nytte langsommere bolde på mindre baner samt ved at lade 

dem serve, spille og vinde point fra første færd.

SENIORTRÆNINGEN
er inddelt i 4 niveauer som er begynder, let øvet, øvet og 

meget øvet. Træningen tager udgangspunkt i den enkeltes 

niveau – og du kan også købe privattimer. 

SENIOR 60+ TRÆNINGEN
er også niveauopdelt – men forbeholdt 60+’ere. Træningen 

tager udgangspunkt i den enkeltes niveau – og du kan også 

købe privattimer.

TURNERINGER
Vi afholder kom-og-spil-turneringer og tilbyder også de 

medlemmer, der ønsker det, mulighed for at deltage både 

individuelt og i holdturneringer rundtomkring i landet.

KONTINGENTER
KIF Tennis tilbyder nogle af byens mest attraktive kontingen-

ter for juniorer, studerende, seniorer, familier, virksomheder 

og senior 60+’ere – og de er gældende for et helt år. 

GÆSTESPIL
Medlemmer i KIF Tennis har 3 gæstebilletter, som kan bru-

ges til at invitere gæstespillere med ud at spille i klubben.
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