
Tilmelding til udendørs juniortræning 2018 er nu åben….! 

Det skal være sjovt at gå til tennis  -  og man skal lære noget hver gang 
 

Vi har hold for ALLE. Vi har 
et fantastisk klubliv og en 
masse sociale arrange-
menter. Vi har 4 fuldtids-
professionelle og super 
dedikerede trænere. Og 
mere end 300 glade og 
dygtige børn som glæder sig til at spille tennis hver 
gang. 
Vi træner alle hverdage. I Nivå-Kokkedal ligger trænin-
gen dog tirsdag, onsdage og torsdag.  Man træner på 

det lokale anlæg med mindre man ønsker at træne med kammerater i en anden klub. Turneringspillere 
træner også på forskellige anlæg. 
 

Man kan tilmelde sig minitennis eller træning på stor bane. Bortset fra de mindste er der ikke på forhånd 
fastlagt tider, så man skal ved tilmeldingen angive hvornår man ikke kan træne. Særlig for de mindste på 
3-6 år er der dog faste tider på vores meget populære mikrotennishold. De starter kl. 16.45 tirsdag – fre-
dag (tirsdage i Fredensborg, torsdage i Nivå-Kokkedal og onsdag og fredag i Humlebæk) 

Sådan tilmelder du dig: 

Vi anbefaler meget, at man så vidt muligt melder sig to 
gange om ugen, og har derfor rabat på time nr. 2. Det er 

selvfølgelig ikke et krav, men det giver en hel del ekstra at komme to gange – og danner grundlag for at 
man hurtigere lærer at spille selv med kammerater, forældre og andre. Priserne er 650 for en gang mini-
tennis og 850 for to gange, juniorer på stor bane (10 år og ældre) betaler kr. 690 for en gang og 1090 for 
to gange. Og bemærk: de mindste 2-6 år betaler kun kr. 225.  
 
Man skal være medlem og have betalt almindeligt kontingent (600 kr). Er du i tvivl om noget – kontakt 
sportschef Kim Horneman på kim.horneman@gmail.com. Vi glæder os til at se dig på træningen!  

Øresund Tennis – et interessentskab og samarbejde mellem Fredensborg, Humlebæk, Karlebo og Nivå-Kokkedal Tennisklubber. 
www.oresundtennis.dk  - www.facebook.com/oresundtennis  

Gå til www.oresundtennis.dk 
 
Tryk på tilmelding til træning på forsiden 
 
Du er nu i halbooking – log in med dit  
medlemsnr, og adgangskode 
 
Gå til ”køb af træning, camps m.v.” 
Her tilmelder du dig de hold du gene vil gå på 
 
HUSK ved tilmeldingen at angive de tider  
du IKKE kan træne 
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