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Kære medlem af Seest Tennis 
 
Vi er godt igennem 2019 udendørs sæsonen, og derfor er det tid til et nyhedsbrev, så du er 
informeret hvilke muligheder, der nu er for dig til at spille indendørs tennis, indtil udendørssæsonen 
starter igen cirka april 2020. 
 

 

Mulighed #1: Indendørs tennis via Kolding Tennis Klub: 

Vi har for den kommende indendørssæon valgt at gå med det tilbud, som Kolding Tennis Klub (KTK) har 
tilbudt klubber i Kolding.  Venligst se deltaljer nedenfor, inkl. Link til online tilmelding. 

Indendørssæsonen i Kolding Tennis Klub er startet op pr. 30/9, og træningshold startede op i uge 40.  Et 
vintermedlemskab i KTK giver mulighed for tilmelding til en række gode træningstilbud:  

• Juniortræning på alle niveauer fra mandag til torsdag. 

• Motionisttræning alle hverdagsaftener for nybegyndere, let øvede og øvede (læs mere om 

tidspunkter for de forskellige hold på koldingtennis.dk). 

• Mulighed for køb af privattimer hos KTKs trænerteam. 

Alle træningshold ledes af KTKs uddannede og erfarne trænerteam. 

Pris for vintermedlemskab  

Har man været sommermedlem i 2019 i egen klub (eksempelvis Seest Boldklub), kan et KTK-

vinterkontingent købes for kun 350 kr. I praksis købes medlemskabet på koldingtennis.dk til normalprisen 

450 kr. Herefter mailes medlemsnr. til info@koldingtennis.dk, og der sættes 100 kr. ind på 

medlemskontoen til brug for betaling af baneleje eller træningshold.    

Priser for baneleje, køb af faste banetimer samt deltagelse på træningshold  tilbydes på samme gode 

vilkår som for KTKs egne sommermedlemmer. 

Spørgsmål vedr. træningstilbud m.m. mailes til darel@koldingtennis.dk.  

Læs mere om træningstilbud, priser for baneleje m.m. på www.koldingtennis.dk. 

Indmeldelse og betaling af kontingent foregår via hjemmesiden: 

1. Gå ind på www.koldingtennis.dk og klik på bjælken ’Bliv medlem’ øverst til højre på 

skærmbilledet. Udfyld indmeldelsesblanketten. 

http://www.koldingtennis.dk/
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2. Umiddelbart herefter får du tilsendt en mail med dit medlemsnummer og kan nu købe 

medlemskab.   

3. Klik på ’Dine klip/medlemskaber og vælg et Senior- eller Junior vinterkontingent. Afslut med 

betaling med dankort. 

 

Altenrativt kan baner også bookes på time-niveau uden indmelding via app’en WannaSport.  Her vælger  
du den tid, du ønsker at spille, og booker og betaler online, dog skal du være opmærksom på banerne i 
dette tilfælde koster 200,- pr. time.  App’en kan hentes gratis på Google Play og AppStore. 

 

 

Mulighed #2: Tennis på kunsstofbanerne hos KIF Tennis: 
Vi har ekstraordinært sammen med vores gode venner i KIF Tennis, lavet en aftale om at medlemmer af 

Seest Tennis kan benytte sig af de super gode faciliteteter, som KIF Tennis har i form af 2 kunststofbaner, 

som – qua den måde de er lavet på – kan bruges året rundt.  Der er tilmed lys på banerne så de kan 

bruges ud på de mørke timer       

Prisen for at spille hele vintersæsonen indtil 31. marts 2020, er 200,- (normalt 300,-) plus 50,- for en 

nøglebrik. 

For tilmelding, send en e-mail til info@kif-tennis.dk med dit navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og 

e-mail adresse.  Kontaktperson hos KIF Tennis er formand Per Thestrup. 

 

  

mailto:info@kif-tennis.dk
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Bestyrelsen 2019: 
Bestyrelsen for Seest Tennis består pr. 2019 af følgende personer, som I altid kan kontakte via mail på 

tennis@seestboldklub.dk eller via vores Facebook / Messenger: 

• Charlotte Bertelsen 

• Miriam Pahl Inäbnit 

• Christian Orbesen 

• Jacob Mortensen 

• Klaus Sørensen  

Sponsorer: 
Mange tak til vores sponsorer, som hele udendørssæsonen har haft bannere hængende ved banerne. 

- Add-on Products    www.add-on.com 

- Sydvestjyllands Vinduescenter ApS www.svj-vinduescenter.dk 

- Den Engelske Pub   www.denengelskepub.dk 

- Macron     www.macron.dk 

- P.J. Biler     www.pjbiler.dk 

- GeoSyd     www.geosyd.dk/ 

- IKON Klub & Erhverv   www.ikon.dk 

 

Husk også, at melder du dig ind hos OK Benzin, kan du ved at nævne dit medlemskab hos Seest Boldklub, 
støtte klubben med 5 øre/liter, når der tankes.  
 
Skulle andre have interesse i et sponsorat, så kontakt venligst bestyrelsen. 

 

  

mailto:tennis@seestboldklub.dk
http://www.add-on.com/
http://www.svj-vinduescenter.dk/
http://www.denengelskepub.dk/
http://www.macron.dk/
http://www.pjbiler.dk/
http://www.geosyd.dk/
http://www.ikon.dk/
https://www.ok.dk/
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Telte: 
Husk at vi også råder over 2 partytelte på hver 6x8 meter, som kan lejes via Seest Tennis for 1000,-.  

Teltet er dog uden gulv.  Kontakt os for nærmere information. 

 

Måtte der ellers være ideer, kommentarer, kritik eller spørgsmål, så giv meget gerne besked. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis 

Charlotte, Miriam, Christian, Jacob & Klaus 

tennis@seestboldklub.dk 

http://seestboldklub.dk/tilmelding-tennis/ 

mailto:tennis@seestboldklub.dk
http://seestboldklub.dk/tilmelding-tennis/

