Kære nye juniormedlem
Velkommen til vores tennisklub! Vi er altid glade for at modtage nye medlemmer og vil gerne
informere dig om, hvad vores klub kan tilbyde dig.

PRØVETIME
Hvis du gerne vil prøve at spille tennis, så giver vi dig en gratis prøvetime med en af vore
trænere. Prøvetimerne ligger om torsdagen med start kl. 15. Du behøver ikke tilmelde dig - mød
bare op i klubben. Hvis du efter prøvetimen gerne vil melde dig ind og fortsætte med tennis, har vi
lavet et tilbud til dig:

VELKOMSTPAKKE

Vi har sammensat en velkomstpakke til dig. Den består af:
En ketcher
Et rør bolde
Et antal gratis træningstimer, max 4 afhængig af tilmeldingstidspunkt.
Træningen for nye juniormedlemmer finder sted 4 lørdage på følgende datoer: 1.6., 8.6., 15.6., og
22.6. fra kl. 10-12. I pausen i træningen får du lidt brunch sammen med de andre nye og også
nogle af tennisklubbens andre juniormedlemmer.
Trænerne vurderer på baggrund af prøvetimen og træningstimerne, hvilket træningshold du skal
fortsætte på.
For at modtage din velkomstpakke skal du/dine forældre have tilmeldt dig og betalt kontingent
senest før 1. træningstime.

TILMELDING

Du/dine forældre skal melde dig ind i Nivå-Kokkedal Tennisklub på klubbens hjemmeside
www.nktennis.dk. Gør følgende, når du er kommet ind på vores hjemmeside:
• vælg “online booking”
• gå til menupunktet "NYT MEDLEM" og udfyld de ønskede oplysninger
• gå herefter til menupunktet "Medlemskaber" og køb det relevante medlemskab.
Medlemskabet er først oprettet, når du har udført denne handling og betalt online. Medlemskabet
oprettes med det samme og så er du klar til at modtage din velkomstpakke og deltage i alle
klubbens aktiviteter.
Hvis du har brug for hjælp til indmeldelse og betaling, så kontakt Søren Pind fra bestyrelsen på
Tlf.: 60 51 22 51.
Pris: junior: 650 kr.

ØVRIGE AKTIVITETER

Som klub lægger vi vægt på både det sportslige og det sociale. Du har derfor mulighed for at
deltage i en række sportslige og sociale tilbud i Nivå Kokkedal Tennisklub:
Vi holder junior-dropin lørdag formiddage, hvor du spiller med andre og kan møde nye makkere
og tennisvenner
Vi holder afslutning for vore juniorer
Vi arrangerer tenniscamps
Du får mulighed for at deltage i turneringer.
Velkommen!
Nivå Kokkedal Tennisklub
Ønsker du yderligere info, så kontakt vores formand Helena Lytton:
Tlf.: 27 89 55 10, mail: formand@nktennis.dk

Nivå Kokkedal Tennisklub, Græstedgårdsvej 1, 2980 Kokkedal, www.NKTennis.dk

