



Kære nye seniormedlem

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 som medlem.


VELKOMSTPAKKE 
Vi har sammensat en velkomstpakke til dig. Den består af:


En ketcher

Et rør bolde

Et antal træningstimer, max 4 afhængig af tilmeldingstidspunkt.


Træningen for nye medlemmer finder sted 4 onsdage fra kl. 18-20 på følgende datoer:

8. maj, 15. maj, 22. maj og 29. maj. 

Hvis du ikke har behov for træning, kan du på de samme datoer og tider deltage i vores onsdags 
drop-in.

For at modtage din velkomstpakke skal du have tilmeldt dig og betalt kontingent senest før 1. 
træningstime/deltagelse i drop-in. 

TILMELDING 
Du 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, vil et medlem fra bestyrelsen den 8. maj og 
den 15. maj fra kl. 17:45 være klar til at hjælpe dig med indmeldelsen og betalingen.

Priser 
• senior: 1050 kr.

• junior: 650 kr.

• familiemedlemsskab: 2700 kr.


ØVRIGE AKTIVITETER 
Som klub lægger vi vægt på både det sportslige og det sociale. Du har derfor en række sportslige 
og sociale tilbud som medlem af Nivå Kokkedal Tennisklub:


Deltagelse i onsdags drop-in. Er du ny i klubben og mangler du evt. en at spille med, kunne 
onsdags drop-in være stedet for dig at lære nogle nye spillere at kende. Vi spiller fra kl. 18-20 
hver onsdag og afslutter med fællesspisning.

Deltagelse i forskellige interne turneringer. Når du har opnået et vist niveau, kan du deltage i 
en række interne turneringer, holdkampe mv.

Deltagelse i sociale aktiviteter. Klubben afholder gennem sæsonen forskellige sociale 
arrangementer - fx klubfest og Skt. Hans.

Makkerbørs. Savner du en at spille med, så har vi på klubbens hjemmeside en makkerbørs, 
hvor du kan finde en makker på dit niveau.


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

http://www.nktennis.dk
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