Kære medlem af Firmaidræt Køge og Køge Badminton Klub
Som de fleste af jer nok har hørt, så har vi etableret 2 Padel Baner ved Ravnsborghallen i Køge
Vi er tæt på at være færdige med bygge projektet, og kan snart åbne op for bookning.
Men vi vil allerede gerne dele en glædelig beslutning med jer, alle medlemmmer af enten Firmadræt
Køge eller Køge Badminton Klub vil vi hermed tilbyde frit (gratis) Padel spil i en uge efter vi åbner
officielt.
Dette tilbud er et af tiltagende for at kompensere for den manglende mulighed for at dyrke vores idræt
pga Covid-19, og så kan du bruge denne mulighed til at se om Padel er noget for dig.
Efter den uges frit spil vil bookningen af en time/bane koste 130 kr. fra kl 05.00 til 14.00, og fra 14.00 til
22.00 vil en time/bane koste 260 kr.
Lørdage og Søndage koster en time/bane 200 kr. fra 05.00 til 11.00, og 260 kr fra kl 11.00 til 22.00
Efter sommerferien vil vi tilbyde fordelagtige medlemskaber til Padel, i relation til jeres eksistrende
medlemskab i Firmaidræt Køge og/eller Køge Badminton Klub
Sæt også kryds i kalenderen lørdag den 13. juni kl. 14.00 til 16.00 hvor vi har officel åbning af Køge Padel
Center. Her kommer der en opvisningskamp af de bedste Padel spillere i Danmark, samt mulighed for at
spille imod dem. Patrik Wosniacki (en Padel entusiast, og bror til en kendt Tennis spiller ☺)
For at få fri adgang til dette, SKAL du ind og oprette dig i Køge Padel Centers system.
Dette gøre ved at downloade en APP. Den hedder RESASPORTS,
Download den enten på Google eller Apples Appstore

Derefter skal du oprette dig som bruger.
Søg efter Køge Padel Center når du skal vælge Center
Under oprettelsen bliver du promptet for at tage stilling til, om du har tilknytning til enten Køge
Badminton Klub eller eller Firmaidræt Køge, det er vigtig, du tager stilling til det.
Når du er oprettet, vil vi senest dagen efter tildele dig et gratis medlemskab til Køge Padel Center i den
nævnte periode. Derefter kan du booke baner (når systemet kører). Hold øje med Facebook, der
annoncerer vi at der er åbnet for booking
I RESASPORTS Appen vil din bookning ligge under ”Mine Bookninger”, og den skal du finde, når du
ankommer til selve banen, og skal låse døren op. Tryk på låsen i øverste højre hjørne.
PS. Man kan ikke spille uden at have oprettet sig i RESASPORT app.
Køge Padel Center er etableret i et treenigt samarbejde imellem Firma Idræt Køge, Køge Badminton Klub
og Ravnsborg Hallen
Mvh. Finn Nielsen, formand Firmaidræt Køge, og Steen Fladberg, formand Køge Badminton Klub

