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Nyt erhvervsnetværk til travle erhvervsfolk
- et tilbud om netværk med tennis som omdrejningspunkt
Onsdag den 14. nov. ser et helt nyt tilbud til travle erhvervsfolk dagens lys. I en travl hverdag kan
det være svært ud over arbejdet både at få motion nok og også dyrke netværk med andre
erhvervsfolk.
Netværk er vigtigt – det ved vi alle. Motion er sundt – det ved vi jo også alle. Jamen, hvorfor så
ikke kombinere det, har man tænkt hos både Kolding Tennis Klub og KIF Tennis. Og som tænkt så
gjort. De to klubber har derfor indledt et samarbejde om det nye tilbud om erhvervsnetværk med
tennis som omdrejningspunkt.
- Formanden for KIF Tennis, Per Thestrup fortæller, at alle kan lære at spille tennis. Vores tilbud er
derfor både til dem, der aldrig har spillet tennis før, til dem, der måske har lagt ketcheren på
hylden på grund af manglende tid og til dem, der stadig spiller, men også gerne vil være med i det
nye erhvervsnetværk.
Og hvorfor kommer I så med dette nye tilbud?
- Vi gør det af to grunde, supplerer Peter Sonnichsen, formand for Kolding Tennis Klub. For det
første fordi tennis er en god måde at holde sig i form på både fysisk og mentalt. Og for det andet
fordi vi har ledige baner om morgenen, så vi har kapaciteten, som vi derfor gerne vil stille til
rådighed.
Det er jo rigtigt, at der er mange sundhedsmæssige fordele ved at spille tennis. Af sundhed.dk
fremgår det, at tennis er godt for konditionen, godt for knoglesundheden, forebygger
hjertesygdom og medfører mindre kropsfedt, hvis man spiller jævnligt.
Men det er også vigtigt at komme rigtigt i gang – i et tempo tilpasset ens niveau, så man oplever
alle glæderne og undgår evt. skader. Derfor har man indgået en aftale med en meget erfaren
instruktør, Darel Travancic, som vil hjælpe alle godt i gang og videre i det rigtige tempo.
- Mange netværk har et fagligt eller salgsmæssigt fokus. Her gør vi det på en anden måde ved at
bruge sporten tennis som omdrejningspunkt for netværket, siger Lau Herborg, bestyrelsesmedlem
i KIF Tennis og tovholder på det nye erhvervsnetværk. Det giver et anderledes godt kendskab til

hinanden, og hvor vi selvfølgelig også slutter af med samvær over en kop kaffe, brød og en go'
snak.
Det nye erhvervsnetværk starter med et åbent hus arrangement onsdag den 14. nov. fra kl. 7.00
– 9.30 i Kolding Ketcher Center.
Der bydes velkommen til netværket af erhvervskonsulent Jørgen Fuglsang Bruun fra Business
Kolding. Han hilser det nye erhvervsnetværk velkommen og roser de to tennisklubber for at
etablere dette samarbejde om et nyt erhvervsnetværk.
- Mere samarbejde og netværk er vigtige elementer og vejen frem i den fortsatte udvikling og
vækst i Koldings erhvervsliv, som han siger afslutningsvis.
Og programmet for åbent hus arrangementet er derfor også lagt op under arrangementer på
Business Koldings hjemmeside – https://www.businesskolding.dk/arrangementer/invitation-tilnyt-erhvervsnetvaerk
Tilbuddet er åbent for alle erhvervsfolk: Kom og prøv – kvit og frit. Klubben lægger ketchere og
bolde til, så man kun behøver at komme i praktisk tøj og indendørssko. Der er plads til max. 20
deltagere fra forskellige brancher i netværket. Og netværket fortsætter derefter hver onsdag fra
kl. 7.00 – 9.30.
Da der er begrænset plads er det nødvendigt med tilmelding senest mandag den 12. nov. under
arrangementet på Business Koldings hjemmeside.
Hvis der er spørgsmål er man velkommen til at kontakte tovholderen for netværket, Lau
Herborg, på mobil 51 52 61 15 eller mail lau@herborg.dk.

Billedtekst: Mændene bag samarbejdet mellem de to klubber om det nye erhvervsnetværk med
tennis som omdrejningspunkt. Fra venstre Darel Travancic, instruktør; Peter Sonnichsen, formand
for Kolding Tennis Klub; Per Thestrup, formand for KIF Tennis og Lau Herborg, bestyrelsesmedlem i
KIF Tennis og tovholder for erhvervsnetværket.

Yderligere info kan fås hos:
Formanden for KIF Tennis, Per Thestrup, mobil 3168 1302, mail pthestrup@gmail.com
Formanden for Kolding Tennis Klub, Peter Sonnichsen, mobil 4027 8720, mail tennis@sport.dk
Tovholder Lau Herborg, mobil 5152 6115, mail lau@herborg.dk

