
LIGE NU – godt tilbud til juniorer
Er du junior, kan du bare komme ned på banerne
og få en gratis prøvetime på et af vores eftermid-
dagshold tirsdag eller torsdag. Vi har ketchere,
som du kan låne til træningen i starten. Hvis du
synes, at det er sjovt og melder dig ind i klubben
inden 31. maj, får du GRATIS:

1 ketcher samt 4 træningslektioner og 4 bolde,
som matcher dit niveau.

Så kan du øve dig, når der ikke er træning.

Vi glæder os til at se
dig på banerne!

Hvordan gør jeg? Gå ind på
www.nktennis.dk og meld dig ind!

Familiemedlemmer til en billig pris*
Har du en familie med interesserede tennis-
spillere, som bor på samme adresse, tilbyder vi
familiemedlemskab for bare kr. 2.700,-. Her får
man ved tilmelding lige nu 2 senior velkomst-
pakker, se ovenstående.

Som forening er vi stærkt afhængige  af
sponsorer og samarbejdspartnere. Vi er
glade for den støtte, vi får fra :

Hvordan gør jeg? Gå ind på
www.nktennis.dk og meld dig ind!

TENNIS
ER EN SPORT

FOR ALLE
OGSÅ FOR DIG
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Gode priser på flotte anlæg
Vi kan i Nivå-Kokkedal Tennisklub
(NKT) tilbyde super fine

faciliteter med fantastiske udendørsbaner, et
lækkert klubhus – og om vinteren mulighed for
indendørsbaner i Øresund Tennisklub gennem
vores samarbejde med Humlebæk og Fredens-
borg tennisklubber.
Og alt det kan du få adgang til med et

årskontingent på blot:
● Kr. 1.050,- for seniorer
● Kr. 650,- for juniorer

LIGE NU - Gratis Senior-velkomstpakke!*
Hvis du melder dig ind nu, får du GRATIS
velkomstpakke til en værdi af ca. kr. 1.500,-

● 1 ketcher
● 4 bolde
● 4 træningslektioner
● Brunch lørdag den 4. maj, hvor NKT

holder åbent hus fra kl. 13 til 15

*Ovenstående tilbud er gældende til og med 31. maj – eller
så længe lager haves.

Spil på 5 anlæg
Når du melder dig ind i Nivå-Kokkedal Tennisklub
kan du spille på 5 dejlige anlæg efter eget valg:

● Nivå-Kokkedal
● Humlebæk
● Fredensborg
● Mikkelborg (ved stranden) en

kunststofbane som du i princippet
kan spille på året rundt.

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

Vi tilbyder super træning
Til dig, der ønsker træning, giver et medlemskab i
Nivå-Kokkedal Tennisklub adgang til undervisning
på alle niveauer. Gennem vores stærke bånd til
Øresund Tennisklub er det lykkedes os at til-
trække og fastholde trænere i topklasse – og her
tilbyder vi såvel hold for juniorer, som for
seniorer på alle niveauer – også dette til meget
rimelige priser.

Vi finder gerne en makker til dig
Når du melder dig ind i Nivå-Kokkedal Tennisklub,
skal vi nok skaffe dig en medspiller, og muligvis vil
du også kunne finde indpas på et af vore tur-
neringshold. Vi har en makkerbørs, hvor spillere
finder sammen.

Deltag i socialt samvær
Nivå-Kokkedal Tennisklub har drop-in hver ons-
dag aften i sommersæsonen, hvor alle er
velkomne. Vi hygger os med tenniskampe og
grillmad.

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!


