KØGE TENNIS KLUB
2021 - 2022
Ung-senior / Senior

Køge Tennis Klub – Ved Stadion 12, 4600 Køge
https://koge-tennis.halbooking.dk www.facebook.com/Kogetennis, www.koge-tennisklub.dk

Velkommen i Køge Tennis Klub
Denne lille folder giver dig vigtige informationer om, hvad Køge Tennis Klub kan tilbyde
dig, og hvordan du bliver medlem.
Vores tennisanlæg ligger på ”Ved Stadion 12, 4600 Køge” og består af 5 grusbaner og en
kunstgræsplæne. Desuden har vi 2 indendørsbaner, klubhus med omklædnings – og
badefaciliteter samt køkken i forbindelse med opholdsrum.
Køge Tennis Klub er medlem af både Dansk Tennis Forbund og DGI. Det giver mulighed
for at deltage i arrangementer, turneringer og stævner, både for nybegyndere og øvede.

Som medlem af Køge Tennis Klub kan du:
• frit reservere spilletid på vores udendørsbaner i sæsonen
• frit benytte faciliteterne i klubhuset
• benytte indendørsbaner mod betaling
• deltage på træningshold (betaling)
• deltage i turneringer og stævner
• deltage i klubarrangementer
Træning
Kim W. Andreasen er cheftræner på andet år i KTK .
Kim er ansat af Dansk Tennis Forbund og underviser i alt
i 20 træningstimer ugentligt samt har en del andre
aktiviteter i KTK, f.eks. tennis-camp, turneringer
Desuden har vi ung-trænere / hjælpetrænere, som alle har eller er i gang med
trænerkursus: Celine Rasmussen, Mads Kragh, Markus Nørdum, Tolga Avcioglu, Kevin
Boskila,
Træningstider for ung-seniorer og seniorer:
Tirsdag
kl. 19 – 20
begyndere / let øvede
Onsdag
kl. 15 - 16
let øvede
Onsdag
kl. 18 – 19:30
øvede
Onsdag
kl. 19:30 – 21
rutinerede
Torsdag
kl. 15:30 – 16:30 ung-seniorer
Torsdag
kl. 17:30 – 18:30 let øvede / øvede
Fredag
kl. 14:30 - 15:30 letøvede

Kim
Kim
Kim
Kim
Kim
Kim
Kim

Pris: 650 kr./ 975 kr. for sommersæsonen
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Tilbud til nye medlemmer:
Vi anbefaler, at nye tennisspillere melder sig til træning, så man dels får en god start på
tennisspillet og dels lærer andre tennisspillere at kende.
Voksen-Intro 4 søndage i maj-juni kl. 10 – 12. Ny og god ketsjer, som man må beholde,
hvis man efterfølgende melder sig ind i KTK. Pris: 300 kr.
Intro for unge 4 søndag i maj-juni kl. 12 – 14. ”Kom-i gang-træning” for medlemmer og
andre interesserede.
Andre aktiviteter bl.a.:
Klubmesterskaber afvikles som en puljeturnering med slutspil/finaler både for
turneringsspillere og motionister. Puljeturneringskampene afvikles i perioden ultimo juni
til primo september. Finalerne afvikles en lørdag i september
KTK har tilmeldt to herrehold samt et mixhold og to motionisthold til turneringer i løbet
af sommersæsonen. Se opslagstavlerne i klubhuset
Drop-in tennis, hvor alle medlemmer er velkomne.
Klubfest afholdes en lørdag i september som afslutning på sommersæsonen
Seniorudvalget:
Jan Mortensen:
Therese Duevang Rasmussen:
Kasper Nørdum:
Regina Wiman:
Anne Villerslev:
Poul Erik Juhl:

ufacilities@hotmail.com
therese2508@gmail.com
kaspernoerdum@hotmail.com
regina@kontext.dk
a.villerslev@dadlnet.dk
pejuhlpj@gmail.com

Yderligere information om Køge Tennis Klub:
SE: https://koge-tennis.halbooking.dk og www.koge-tennisklub.dk
Indmeldelse/betaling på https://koge-tennis.halbooking.dk
eller kontakt Ulla Juhl, formand@koge-tennisklub.dk
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I sommersæsonen spiller vi ude på grusbaner eller kunstgræsbanen. I tilfælde af regn
kan indendørsbaner benyttes for 40 kr. (boks i hallen: 2 x 20 kr.)
Der kan ikke reserveres i forvejen om sommeren.
Lys på udendørsbanerne: Man skal selv tænde lyset, når der er behov for det.
Fra sidst i september til maj spiller vi i hallen.
Træningen begynder den 3. maj. Der er ingen træning på helligdage og i skoleferier.
Kontingent Køge Tennis Klub
Senior (fra 26 år, hel-år)
Senior (sommer)
Senior (vinter)
Ung-senior (19– 25 år, hel-år)
Ung-senior (sommer)
Ung-senior (vinter)
Junior (hel-år)
Junior (sommer)
Junior (vinter)
Familiemedlemskab
Familiemedl. (sommer)
Familiemedl. (vinter)
Firmamedlemskab

1.5501.100650
1.050 700 500 7004004003.0001.8001.5003.500-

Når man er indmeldt i KTK, får man et medlemsnummer og en adgangskode, så man
kan gå ind på https://koge-tennis.halbooking.dk for at reservere baner udendørs (eller
indendørs i vintersæsonen).
Betaling, tilmelding til træning, informationer mm. foregår også via https://kogetennis.halbooking.dk
Man får en dørkode, der passer til yderdøren i klubhus/hal.
Velkommen!
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