
                                                                                    

                              

 

       Retningslinjer for bestilling af fast banetid 

     Mød op lørdag den 27. juni i Humlebæk kl. 15  

I 2015 er det som bekendt første gang, vi kan tildele baner i den nye hal. Vi glæder os til at kunne tilbyde mulighed for 

bestilling af fast banetid, men ved også, at der vil være ”run” på de mest populære tider. 

For at stille alle medlemmer i de tre klubber tilknyttet Øresund Tennis samarbejdet  (NKT,FTK og HTK) lige, har vi besluttet 

som overordnet princip at banerne skal fordeles så demokratisk, retfærdigt og til så mange som muligt.  På den baggrund 

gælder  følgende principper og procedure for bestilling af fast banetid : 

 Alle medlemmer i klubberne har lige adgang til at søge en bane. 

 Baner bestilles af 4 medlemmer af gangen 

Den 27. juni er der mulighed for indtegning af baner som fast kontrakttime 2015/16. Proceduren er følgende 

 Man møder op kl. 15 og aflevere en seddel med navne på 4 spillere, som ønsker en bane sammen (medlemmer kan 

KUN stå på en seddel i forbindelse med bestilling den 27. juni). Kan ingen af de 4 spillere, som ønske at spille, 

sammen komme, kan man sende en fuldmægtig 

 Man får et ”lodnr”, når sedlen med spillernavne er udleveret.  

 Kl. 16-18 foretages lodtrækning blandt alle, der har afleveret seddel og fået lod. Første udtrukne vælger hvilken tid 

man ønsker at spille, 2. udtrukne vælger herefter og så fremdeles ind til alle har haft chancen. 

Bemærk : Kontrakttimer til aftentider på hverdage samt lørdage er forbehold seniorer (dvs at der skal stå 4 seniorer på sedlen). 

Morgentimer 6-8 samt søndage kan 2 seniorer og 2 juniorer stå på sedlen sammen. Bemærk også : dagmedlemmer kan kun bestille inden 

for det tidsrum medlemsskabet giver ret til at spille.  

Umiddelbart efter den 27. juni, vil de spillere som har fået en tildelt bane modtage en faktura med betalingsfrist den 10. juli 

2015. Betales ikke til tiden, vil banen blive frigivet til køb af andre medlemmer i halbooking. 

Fra og med den 28. juni kan man bestille baner direkte i halbooking – det gælder naturligvis (kun), de baner som måtte 

være ledige på dette tidspunkt. 

Den tildelte banetid vil, såfremt det ønskes, kunne forlænges indtil 2018, på de til enhver tid fastsatte betingelser. Det er 

dog ikke en pligt, og der tages forbehold for kommunale beslutninger i modsat retning. I år 2018 foretages en ny fordeling 

efter ovennævnte principper. 

 

A og B timer 

Ved tildelingen af tider og bestilling er der forskel på de forskellige tider. Disse er delt i A og B. Se særskilt prislise. Bemærk 

også kontraktvilkår, som fremgår af bestillingsseddel. 
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                  INDENDØRS SPILLETIDER OG PRISER 

A og B timer 

Ved tildelingen af tider og bestilling er der forskel på de forskellige tider. Disse er delt i A og B timer efter 

følgende princip: 

A timer er følgende tider : 

 Mandag - torsdag 15 – 22 

 Fredag 15 - 19 

 Lørdag 8 – 18 

 Søndag 8 - 22 

B timer er følgende tider : 

 Hverdage 6 – 15  

 Mandag – torsdag 22 – 23 og fredag 19 – 23 

 Lørdag og søndag 6  –  8 

 Lørdag 18 – 23 og søndag 22 – 23 

Priser Fast bane en hel sæson 

 

A timer  kr. 3.200 

B timer  kr. 1.400 

 

Bemærk, at ikke alle tider i løbet af ugen, kan bookes til fast kontrakttime. 

 

Bemærk også, at sæsonen forventes at starte ca. 1. oktober i 2015 og varer indtil 1. maj 2016. Der er ikke spil 24./25.  

december, 31. december og 1. januar. Herudover kan der være op til 4. aflysninger uden kompensation på grund af 

turneringer m.v. For det tilfælde, at der – mod forventning – måtte være mere end 4 aflysninger på en sæson, vil der blive 

kompenseret med med kr. 135 for en A time og kr. 60 for en B time. 

Bemærk endelig, at man ved fast kontrakttime kan booke en specifik bane 1, 2 eller 3. I tilfælde af klubarrangementer, 

forbeholdes retten til at man i forbindelse med klubaktiviteten får et andet banenr. på samme tidspunkt. 

Løssalg 

Medlemmer kan booke baner løbende i halbooking to uger frem, når/hvis der er ledige baner. Der vil være en 

fast pris pr. booket time  

A timer  kr. 135 

B timer  kr.   60 
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Bestilling af fast banetid i Humlebæk Idrætscenter sæson 2015-2016 

Følgende spillere ønsker at bestille en kontraktstime 

Spiller 1 – banekaptajn (brug blokbogstaver) 

 

Navn: ______________________________________________________ 

 

medl. nr.:_________    Klub:                             

Email:____________________________________Tlf.:_____________ 
                                sæt Kryds        HTK   FTK   NKT 
Spiller 1 er som banekaptajn ansvarlig for indbetaling og kontaktperson ift. Øresund Tennis i forbindelse med administration af banerne i 

øvrigt. Spiller 1 (eller fuldmægtig) underskrift, som også gælder nedennævnte kontraktvilkår: 

 

Øvrige spillere: (brug blokbogstaver) 

 

 

Spiller 1 – banekaptajn (brug blokbogstaver) 

 

Navn: ______________________________________________________ 

 

medl. nr.:_________    Klub:                             Email:____________________________________Tlf.:_____________ 
                                sæt Kryds        HTK   FTK   NKT 
Spiller 1 er som banekaptajn ansvarlig for indbetaling og kontaktperson ift. Øresund Tennis i forbindelse med administration af banerne i 

øvrigt. Spiller 1 (eller fuldmægtig) underskrift, som også gælder nedennævnte kontraktvilkår: 

Vilkår for kontraktindgåelse 

Sæsonen starter i 2015/16 den 1. oktober og varer (alt efter den kommunale 

administrations beslutning) til medio april eller udgangen af april. En kontrakttime 

for sæsonen 2015/16 giver ret, men ikke pligt, til forlængelse i de to kommende 

vintersæsoner (med forbehold evt. for kommunale beslutninger).  

Prisen for en kontraktstime er kr. 3.200 for A – timer for sæsonen og kr. 1.400 for B-

timer i sæsonen 2015/16. Det giver ret til fast spilletid på det angivne tidspunkt, idet 

der (alt efter kommunens beslutning) dog formentlig ikke spilles 24/25. december 

og 31. december/1. januar. Hertil er der i prisen indregnet op til 4 aflysninger pga. 

aktiviteter m.v. uden kompensation. Der bestilles en fast bane (bane 1,2 eller 3). 

Ved arrangementer kan det besluttes, at der skiftes bane – f.eks. fra bane 2 til 3 

eller omvendt. 

Der vil på visse spiltider kræves nøglekort for at komme ind i hallen. Prisen hertil, 

som forventes at være ca. 50 kr., vil skulle betales af spillerne. 

Umiddelbart efter 27. juni modtager banekaptajnen en faktura med angivelse af 

betalingsvilkår. Betaling for tildelt banetid skal ske senest den 10. juli. Den 11. juli 

frigives baner, som ikke måtte være betalt, til køb via halbooking. 

Bemærk: Spillere kan KUN stå opført på 

en seddel i forbindelse med bestilling 

den 27. juni 2015. Der er mulighed for 

herefter at booke andre baner, på de 

tider som måtte være ledige. Der skal 

være 4 spillere for at kunne bestille 

bane, den 27. juni.  

Bemærk også: Kontrakttimer til aftentider på 

hverdage samt lørdage er forbehold seniorer 

(dvs at der skal stå 4 seniorer på sedlen). 

Morgentimer 6-8 samt søndage kan 2 

seniorer og 2 juniorer stå på sedlen sammen. 

Bemærk også : dagmedlemmer kan kun 

bestille inden for det tidsrum medlemsskabet 

giver ret til at spille. 

Spiller 2  Navn: ______________________________________________________ 

 

medl. nr.:_________    Klub:                                 Email:                         Tlf.:_______________ 

                                sæt Kryds   HTK   FTK   NKT 
    

Spiller 3   Navn: ______________________________________________________ 

 

medl. nr.:_________    Klub:                               Email:                            Tlf.:_______________ 

                                sæt Kryds   HTK   FTK   NKT 

Spiller 4   Navn: ______________________________________________________ 

 

medl. nr.:_________    Klub:                               Email:                                Tlf.:_______________ 

                                sæt Kryds   HTK   FTK   NKT 

underskrift 
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