
 
Ønsker du at være medlem af Køge Tennis Klub? 
 
Hvordan bliver jeg medlem? 
 

Man er først medlem af KTK, når "medlemskortet" er udfyldt, og der er betalt kontingent. 
 
1. Se priser nederst på dokumentet. 
   Du udfylder et medlemskort under billede "Nyt medlem?"  

2. Når du har udfyldt indmeldelsesskemaet, får du et medlemsnummer og en adgangskode. 
   Gem disse; du skal bruge dem til at komme videre i systemet 
3. Du bliver først medlem, når du har betalt kontingent 
4. Log ind med dit medlemsnummer og din adgangskode 
5. Klik på billedet "Kontingent/klippekort" 
6. Vælg hvilket medlemskab, du ønsker 
7. Betal med Dankort 
 
Hvis du ikke vil være medlem, må du ikke udfylde medlemskortet! 
 
__________________________________________________________________ 
 
Allerede medlem? 

For at betale kontingent skal du logge dig ind ved at skrive medlemsnummer og adgangskode i 
øverste højre hjørne, gå derefter til billedet "Kontingent/ klippekort", klik videre på 
"Medlemskaber & klippekort", klik nederst til venstre "Køb eller forny". 

Så kan du betale kontingent. 
 
Hvis du har glemt dit medlemsnummer eller din adgangskode, så send en mail til 
formand@kogetennisklub.dk 
__________________________________________________________________ 
 
Tidligere medlem? 

Har du været medlem før, bedes du venligst ikke oprette dig en gang mere men send en mail til 
formand@koge-tennisklub.dk . 
Så vil du få oplyst medlemsnummer og adgangskode. 
Når du har betalt dit kontingent med Dankort, kan du booke baner og tilmelde dig træning. 
____________________________________________________________________ 
 
Det er gratis at booke udendørsbaner i hele sommersæsonen. 
 
Vintersæson: 

For at spille indendørs fra medio september - 30. april, skal du også være medlem. 
Derudover skal du betale for at leje en bane i tennishallen. Du kan også vælge at købe en fast 
Banetime. Se under faste banetider. 
 
Husk: 
Når du er logget ind, anbefales det at gå ind i " Mine oplysninger".  

Her du rette/tilføje din e-mail adresse og andre data, samt tilmelde/framelde nyhedsbreve fra 
KTK og ændre din adgangskode, hvis du ønsker det. 
 

 



Kontingenter 2020 - 2021 

Junior 
Fra 5 år – 18 år 

 01.05.20 – 30.04.21 700 kr. 

Ung-senior 
Fra 19 år – 25 år 

 01.05.20 – 30.04.21 1.050 kr. 
 

Senior 
Fra 26 år  

 01.05.20 – 30.04.21 

 
1.550 kr. 

Familiemedlemskab 
En familie, uanset antal, med samme bopæl, kan 
melde sig ind på familiemedlemskab. 
Samme betingelser for det enkelte 
familiemedlem som ved andre medlemskaber 

 01.05.20 – 30.04.21 
 

3.000 kr. 

Junior  - sommer 01.05.20 – 15.09.20 400 kr. 

Junior - vinter 16.09.20 – 30.04.21 400 kr. 

Ung-senior - sommer 01.05.20 – 15.09.20 750 kr. 

Ung-senior - vinter 16.09.20 – 30.04.21 500 kr. 

Senior – sommer 01.05.20 – 15.09.20 1.100 kr. 

Senior – vinter 16.09.20 – 30.04.21  650 kr. 

Familiemedlemskab - sommer 01.05.20 – 15.09.20  1.800 kr. 

Familiemedlemskab - vinter 15.09.20 – 30.04.21 1.500 kr. 

Firmamedlemskab 
Dette kontingent giver ret til 2 
helårsmedlemskaber i firmaet. Medarbejdere fra 
firmaet kan booke baner sommer og vinter under 
samme betingelser som andre 
helårsmedlemmer. 

 01.05.20 – 30.04.21 
 

3500 kr. 
 

Passivt medlem  01.05.20 – 30.04.21 150 kr. 

Gæst med medlem pr. time 
MobilePay 

 60 kr. 

Turister 1 time på grusbane  
Betales med Mobile Pay   

 120 kr. 

 

”Wannasport”: 

Indendørs bane (kun vinter)  175 kr. 

Udendørs bane  120 kr. 
 


