NIVÅ-KOKKEDAL PADEL OG TENNISKLUB
MOTION, SPORT, FÆLLESSKAB︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎
Sport i smukke omgivelser︎︎
Nivå Tennis og Padelklub (NKT) har fine
faciliteter med dejlige udendørsbaner, et lækkert
klubhus med bl.a. bordtennis og smukke
udearealer.

Baner

Når du melder dig ind i Nivå-Kokkedal Tennis og
Padelklub kan du spille på flere velplejede anlæg
efter eget valg:
Nivå-Kokkedal - Græstedgård
Nivå-Kokkedal - Mikkelborg (ved stranden og
ishuset)
Desuden har du også mulighed for at tegne baner hos Humlebæk Tennisklub og Fredensborg
Tennisklub.

Om vinteren har du adgang til at spille i vores tennishal i Humlebæk Idrætscenter ved
Langebjergskolen.

Tennis er for alle

Uanset om du allerede spiller tennis, aldrig har spillet tennis eller har spillet i mange år, så er der
lige nu en rigtig god mulighed for at komme i gang!
Du vil opleve, at myten om tennis som eksklusiv og dyr slet ikke passer i en klub som NKT.
Priserne for medlemsskab finder du vores hjemmeside NKTennis.dk. Her finder du også
forskellige typer medlemskaber.

Hvordan bliver man medlem?

Man kan melde sig ind online på vores bookingside. Medlemskabet oprettes med det samme. Du
kan herefter booke baner og spille med andre medlemmer samt være med i alle NKT’s aktiviteter.
Klubbens ledelse hjælper også gerne med indmeldelse.

Savner du en makker for at melde dig til tennis?

Ikke noget problem, for når du melder dig ind i Nivå-Kokkedal Padel og Tennisklub, kan vi hjælpe
med at skaﬀe dig en medspiller. Derfor har vi en makkerbørs, hvor spillere kan finde sammen.
Måske har du spillet en del tidligere - så kan du evn. gå ind på nogle af vores forskellige hold.

Padel - den nye sport
Glæd dig! Padel er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden. Senest i 2022 vil man
derfor også kunne spille padel i NKT. Mere om etablering af vores padelanlæg på NKT’s
Facebookside og hjemmeside senere.

Tennis hele året

Coronakrisen har vist behovet for at kunne
deltage i udendørssport hele året. For at
kunne spille tennis uden for den
traditionelle sæson kræves særlige baner.
NKT har allerede 1 bane i Mikkelborg med
kunstgræs og planlægger yderligere
helårsbaner på anlægget på Græstedgård.
Vintertennis udendørs er blevet et meget
populært alternativ til indendørstennis.

Træning, træning, træning

Træning er vejen til at begynde på tennis og til at
blive bedre til tennis - på den måde får man meget
mere ud af sin sport. Et medlemskab i Nivå-Kokkedal Padel og
Tennisklub giver adgang til undervisning og træning på alle niveauer.
Gennem vores samarbejde i Øresund Tennis kan vi tiltrække rigtig gode
trænere. Det gælder for træning af juniorer og seniorer - for begyndere
og rutinerede.

NKT - en social klub
Hver onsdag aften har vi drop-in. Her er alle er velkomne. Vi hygger os

med tenniskampe, grillmad og en god snak, for tennis hos os er ikke kun
noget der sker på banerne - det er også fællesskabet uden for banen.

Kontakt:
NKT, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal
email: formand@nktennis.dk
Tlf.: 27 89 55 10

