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Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for brug af Dragør
Tennis klubhus, baner og anlæg.

Baner og klubhus

Benyttelse Baner og klubhus må kun benyttes af:

 klubbens medlemmer
 spillere fra andre klubber, der deltager i turneringer/holdkampe
 gæstespillere (i henhold til gældende gæsteregler)
 andre gæster mv. i henhold til aftaler med Bestyrelsen

Banebookning
Generelt

Man kan kun booke en bane for 1 time ad gangen. Når denne time
er spillet, kan man booke en ny bane/time.

Det er forbudt at anvende andre medlemmers medlemsnumre ved
bookning af baner.

Spillere, der har booket en bane, skal være på banen senest 5 mi-
nutter efter bookings tidspunktet, ellers mistes retten til banen.

Ved double-spil er det kun nødvendigt at anvende 2 medlems-
numre.

Medlemmer, der tegner private træningstimer, skal anvende deres
eget medlemsnummer ved bookning samt f.eks. en gæstetime.

Banebookning
Ungdom

Ungdom kan på hverdage booke baner indtil kl. 17:00. På lørdage,
søndage og helligdage kan der først bookes efter kl. 12:00.

Ungdom må dog gerne uden for disse tidspunkter deltage i doub-
ler, såfremt de spiller med mindst 2 seniorer, der har booket ba-
nen.

Klargøring
Baner

Inden endt spilletime skal banen fejes, vandes og klargøres til næ-
ste time.

Såfremt der er opstået huller eller dybe afsætningsmærker, fyldes
disse, stampes og skrabes.

Når hele banen er fejet, fejes alle linjer før der vandes, da gruset
ellers sætter sig fast på linjerne.

Når der vandes, skal vandsprederen pege opad, så vandet falder
som regn og fordeles jævnt. Vanding kan dog undlades, hvis det er
indlysende, at banen er fugtig nok.
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Ovennævnte istandsættelse af banen skal udføres grundigt, og skal
være tilendebragt inden endt spilletid i henhold til banebooknin-
gen.

Hvis en bane har været ubenyttet i en time eller mere og derved er
blevet tør, skal den vandes inden der spilles.

Hvis banebookningen strækker sig over 2 timer, skal der vandes
efter en times spil som minimum.

Alle redskaber, der anvendes til vedligeholdelse af banerne, skal
sættes på plads efter anvendelse.

Spilleforbud og
lukning af baner

Det er forbudt at spille på banerne, når det er indlysende, at de vil
tage skade af at blive benyttet, fx fordi de er regnvåde, glatte,
bløde, når nettet er sænket eller banerne ved skiltning er erklæret
lukkede.

Bestyrelsen eller dennes repræsentant ("banemanden") kan til en-
hver tid lukke en bane, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til
banens tilstand eller spillernes sikkerhed.

Turneringer Bestyrelsen kan beslaglægge banerne til holdkampe, turneringer,
træning mv.

Af hensyn til medlemmerne skal denne bookning tilstræbes at
være udført i så god tid som muligt, samt ved annoncering på
hjemmesiden.

I tilfælde af uregelmæssigheder (regn eller kampe, der trækker
ud) kan baner beslaglægges uden varsel, også selvom de er tegnet
af medlemmer.

Generelle regler Følgende generelle regler gælder for Dragør Tennis anlæg, baner
og klubhus:

 Flasker, papir, ispinde, papbægre og lignende må ikke efterla-
des på banerne. Det er medlemmernes pligt at fjerne evt. affald
fra banerne og at lægge det i de opsatte affaldskurve

 Overdreven nydelse af øl og spiritus må ikke finde sted i klub-
huset

 Ophold i klubhuset efter kl. 22:30 må ikke finde sted uden Be-
styrelsens tilladelse

 Klubhuset kan være aflåst 1 time efter solnedgang

 Det er ikke tilladt at benytte badefaciliteterne medmindre man
har spillet
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 Skabe og aflukker i klubhuset må ikke benyttes til opbevaring
af private tennisrekvisitter mv.

 Hunde skal føres i snor på området og må ikke komme i klub-
huset

 Cykler, knallerter og motorcykler skal parkeres uden for ind-
hegningen og må ikke benyttes i området omkring baner og
klubhus

 Leg på klubbens legeplads er forbeholdt medlemmer, medlem-
mers børn, gæster mv, og foregår uden ansvar overfor Dragør
Tennis eller dens Bestyrelse.

Det påhviler medlemmerne at være med til at holde klubhuset,
tennisanlægget samt omgivelserne rene og ordentlige.

Overtrædelse af
reglement

Overtrædelse af bane- og klubhusreglementet kan i yderste konse-
kvens medføre karantæne eller udmeldelse i henhold til klubbens
vedtægter.


