
Klubregler for Stensballe Tennisklub. 
 
OPTAGELSE AF MEDLEMMER 
Adgang til at søge optagelse har alle interesserede. 
 
Er man under 16 år er man junior med deraf følgende fordele og begrænsninger. 
 
Umyndige som medlemmer i klubben kræver samtykke fra forældre/værge. 
 
Bestyrelsen kan midlertidig standse optagelse af nye medlemmer, hvis medlemstallet, efter bestyrelsens 
skøn, bliver for stort. 
 
KONTINGENT: 
Kontingentet fastsættes af klubbens bestyrelse. Kontingent dækker perioden 1. maj til 30. april. Se priser på 
under faneblad ”klubben” 
 
 
SPILLEBERETTIGEDE: 
Alle, der har tegnet medlemskab i klubben, er spilleberettigede efter nedenstående regler: 
 
Alle, bortset fra gæstespillere, som benytter banerne, skal være registreret på klubbens medlemsliste med 
navn, fødselsår, adresse tlf. nr. og evt. mailadresse. 
Med medlemskabet følger en brik, der skal anvendes til reservering af tennisbane. 
Reservationsbrikken er personlig og må ikke anvendes af andre. 
 
Medlemmer uden aktier: 
Når kontingentet er betalt, får man udleveret reservationsbrikken og er berettiget til at spille.  
 
Ved familiemedlemskab får alle i husstanden, der ønsker medlemskab, udleveret hver sin personlige 
reservationsbrik og er berettigede til at spille. 
 
Medlemmer med aktier: 
1 aktie:  Når kontingentet er betalt, får man udleveret reservationsbrikken, og man er berettiget til at spille.  
2 aktier: Når kontingenterne er betalt, får man udleveret reservationsbrikker, og man er berettiget til at 

spille efter en af følgende to konstruktioner: 
 1) Der kan vælges familiemedlemskab. Alle i husstanden, der ønsker medlemskab, får udleveret 

hver sin reservationsbrik og er berettigede til at spille. 
 2) Man kan vælge at anvende begge brikker selv og kan reservere med dem begge. Man fravælger 

dermed familiemedlemskab. 
 
Personer, der ikke er medlem af klubben, kan kun spille på banerne i forbindelse med turneringer og andre 
arrangementer, som er godkendt af bestyrelsen. 
 
GÆSTESPILLERE: 
Et medlem kan tage gæstespillere med til enten single eller double, med sig selv som den ene deltager.  
 
Pris pr. gæst pr. time kan ses under faneblad ”klubben”. 
 
En gæst er en person, der ikke er registreret på klubbens medlemsliste og der skal altid betales når en gæst 
spiller. 
 
 
 
 
 
 



 
ORDENSREGLEMENT. 
 
 
For at vi alle skal få størst mulig glæde af vores tennisbaner, er det nødvendigt at overholde nedenstående 
regler. 
 
ADGANG TIL ANLÆGGET: 
Anlægget skal holdes aflåst, når det ikke er i brug. 
Sidste mand, der forlader anlægget, skal sørge for at der er aflåst. 
 
BANERESERVATION: 
Som medlem får man tildelt en reservationsbrik. 
Reservationsbrikken er personlig og må ikke anvendes af andre. 
 
Det tildelte reservationsnummer skal benyttes ved banereservation, idet der skal bruges 2 numre for at 
reservere en bane i 1 time. 
 
Såfremt man ikke er mødt op på banen 10 min. efter reserveret tid, er banen ledig for reservation af andre. 
 
Medlemmer under 16 år kan mandag til fredag kun reservere indtil kl. 17.00. Dog kan sådanne medlemmer 
reservere uden begrænsning sammen med ældre medlemmer. 
 
Reservation af en bane til gæstespil foretages af medlemmet.  
Til reservation bruges medlemmets reservationsnummer samt en gæstebrik, mærket G. 
Inden spilstart udfyldes skemaet til gæstespil, som hænger på opslagstavlen ved siden af reservationstavlen. 
Beløbet indbetales på konto 8117 3447728. 
 
Banerne kan tidligst reserveres 5 dage før spilledagen. 
 
Ansvarlige for banereparation, klubarrangementer, træning/instruktion og turnering kan reservere baner 1 
uge inden aktiviteten. 
 
Efter spil hænges reservationsnummeret tilbage på nummertavlen. 
 
 
BANEPLEJE: 
• Banerne må kun betrædes i tennissko, der er beregnet til grusbaner. 

• Hvis banerne er tørre, skal de vandes inden spillet starter. Spil ALDRIG på en ”støvtør” bane. 

• Hvis du under spillet kommer til at lave et hul i banen, så reparer det med foden, inden næste bold 
spilles. 

• De sidste 5 min. af spilletiden benyttes til at reparere og feje banen - inden banen fejes, repareres 
eventuelle huller med skraberen. 

• Banerne fejes i cirkler – helt ud til hegnet. 

• Efterlad banerne i ryddelig stand – smid kasserede bolde og bolddåser m.v. i affaldskurvene. 

 
Giv besked til baneinspektøren eller bestyrelsen, hvis du konstaterer fejl eller mangler ved banen eller 
udstyret. 
 
 
 
 
 


