TAARBÆK TENNIS KLUB

BANEREGLEMENT
vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 i henhold til § 16 i klubbens vedtægter

Banetegning
Ethvert aktivt medlem, der har betalt kontingent, kan tegne enhver af klubbens 2 grusbaner ved klubhuset og 3 grusbaner i skoven.
Et medlem kan højst tegne 2 banetimer ad gangen en uge frem.
En bane tegnes on line i klubbens elektroniske banebookingsystem enten på den skærm,
der er opsat i klubhuset, eller via klubbens hjemmeside www.ttk.dk
Ønskes en tegnet bane alligevel ikke benyttet, skal banetegningen slettes snarest muligt.
Turneringsspil, træning og lignende
Turneringslederen tegner baner til turneringsspil, træning og lignende. Det vil løbende
fremgå af banebookingsystemet, hvilke baner der er tegnet hertil.
Gæstespil
Gæster må ikke spille på banerne uden et medlem.
Det er tilladt medlemmer at spille såvel single som double med ikke-medlemmer. Enhver
banetime, hvor én eller flere gæster spiller med, skal være tegnet som gæstetime.
Gebyr for gæstetimen betales med betalingskort i banebookingsystemet ved tegning af
banen.
Et medlem kan højst tegne bane med gæster 10 timer i en sæson.
Bortfald af retten til en tegnet bane
Spillernes ret til en tegnet bane bortfalder, hvis ingen af de tegnede spillere er mødt med
en makker 10 minutter efter den tegnede spilletids begyndelse. I så fald har alle spillere,
der befinder sig eller – hvis banen er tom – indfinder sig på banen, ret til at overtage banen
i den resterende banetime.
Fodtøj
Spillerne skal under spillet benytte tennissko.
Affald

Kasserede tennisbolde, hylstre og lignende affald i forbindelse med tennisspil skal lægges
i de ophængte affaldskurve eller i de grønne containere for enden af halvtaget ved klubhuset.
Hunde
På foranledning af henvendelser fra flere medlemmer skal bestyrelsen henstille, at man
undlader at medbringe hunde på tennisbanerne.
Banevedligeholdelse
Efter endt spil skal spillerne feje banen og linjerne. Spillerne i den efterfølgende time skal
om fornødent vande banen.
Baneinspektøren forestår den daglige klargøring og vedligeholdelse af banerne og kan
reservere baner hertil i banebookingsystemet.
Arbejde med vedligeholdelse, renovering og klargøring efter regnvejr, herunder i tilfælde,
hvor nettet er sænket, lågen er låst eller der ved opslag er gjort opmærksom på, at der
arbejdes med banerne, har forrang frem for enhver banetegning.
Baneinspektøren kan standse et igangværende spil på en bane, hvis han skønner, at
fortsat spil væsentligt vil forringe banens tilstand.
Under langvarig regn og efter regnvejr må banerne ikke benyttes, hvis det kan medføre
beskadigelse, herunder hvis der ligger vand på banen. Enhver anvisning herom fra
baneinspektøren eller et bestyrelsesmedlem skal følges.
Overtrædelse af banereglementet
Gentagen overtrædelse af banereglementet kan medføre karantæne (tidsbegrænset
fortabelse af spilleret) i henhold til klubbens vedtægter.

