
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubben: 
 
Cheftræner           Darel Travancic darel@koldingtennis.dk 
 22 56 20 04

Ungdomsudvalg Susanne Clausen ungdom@koldingtennis.dk
 

Cafeteriet  åbningstider 17.00 - 21.00 71 78 09 19
(her kan du også  mandag til torsdag 
tilmelde dig)  info@koldingtennis.dk

Velkommen i KTK
Spil tennis i KTK. Tennis er for alle aldre og kan  
spilles på alle niveauer. 
Se mere på www.koldingtennis.dk

Tennis året rundt
Vintertennis og træning starter i september og slutter 
i april. Udendørssæsonen starter i april, og sommer- 
træning i maj, begge slutter i oktober. 
Al træning følger skolernes kalenderår. Fra 30. juni til 3. 
juli, i børnenes sommerferie, afholder vi vores sommer-
tennisskole for alle børn i alderen 6 til 14 år.

Se mere på www.koldingtennis.dk

Kolding Tennis Klub
Bramdrupskovvej 30
6000 Kolding
www.koldingtennis.dk

Træningshold i KTK 

Tennisskole Talent- og  
Elitetennis

Boldskole

Læs mere inde i folderen og på www.koldingtennis.dk

 

Kolding Tennis Klub
Bramdrupskovvej 30
6000 Kolding
www.koldingtennis.dk
info@koldingtennis.dk Seniorholdspillere Senior motionist



Kolding Tennis Klub (KTK) blev grundlagt i 1917 og har de sidste mange år ligget i den 
nordøstlige del af byen på adressen Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding.

Her er faciliteter i særklasse. 10 velplejede udendørs grusbaner, 1 slagmur, 2 børnebaner 
og 4 indendørsbaner. Fine omklædnings-/badeforhold, sauna, fitnessrum og et godt  
cafeteria. 

KTK har gennem alle årene, lige siden den første tennisbold blev slået, været afhængig 
af frivilligt arbejde og ildsjæle, der har skabt en klub med seriøst arbejdende trænere og 
spillere, men også med plads til glæde, hygge og nye venskaber. 

KTK har i dag en aktiv, frivillig bestyrelse, 474 medlemmer, en diplomcertificeret chef-
træner og adskillige ungdoms- og voksentrænere.

Kolding Tennis Klub

Medlem og tilmelding
Bliv medlem og tilmeld dig et 
træningshold ved at gå ind på 
www.koldingtennis.dk

Klik på ”Bliv medlem” og følg 
anvisningen. 
Har du brug for hjælp, så send 
en mail til  
info@koldingtennis.dk.

Ønsker du at spille med det 
samme, så benyt: Kvik-med-
lemsskab = betal og book bane 
med det samme.

Henvendelse i cafeteriet man-
dag til torsdag kl. 17 - 21

Seniormotionist  
– alle niveauer
Voksentræning er for alle, lige fra 
begyndere til øvede. Her  
benyttes også ”Play & Stay”  
princippet.

I træningen får du inspiration til 
de tekniske og taktiske elementer.

Seniortræning er samtidig lagt an 
så det både er socialt og sjovt og 
du får dermed det bedste fra  
både det individuelle og holdspor-
ten.

Få mere information om træning 
for voksne på 
www.koldingtennis.dk

Hold øje med vores 
hjemmeside 

www.koldingtennis.dk 

Her kan du bl.a. melde dig ind 
i klubben, se træningstilbud 
og priser for medlemskab og 
træning. 

Du kan også foretage  
bane reservation samt  
løbende følge med i. hvad  
der foregår i klubben.

Følg også vores facebookside:
www.facebook.com/koldingtennis

Træning i Kolding Tennis Klub
I KTK tilbyder vi tennistræning for børn og voksne på alle 
niveauer. Vi benytter ’Play & Stay’-konceptet, men også det 
aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Boldtype og bane-
størrelse tilpasses spillernes niveau. 

I undervisningen læres de tekniske, taktiske, mentale og 
fysiske elementer af spillet.

Juniortræning på alle 
niveauer
Når du kommer til træning  
placeres du på et hold, så  
boldtype og banestørrelse passer 
til dit niveau og din alder. 

Boldskole
- er for de yngre børn. Her  
anvendes ’Play & Stay’-princippet, 
som er den perfekte måde at  
starte med tennis på.


