B E VAR D E G O D E B AN E R

VEJLEDNING I VEDLIGEHOLDELSE AF TENNISBANER

- før, under og efter spil

REGLER FOR BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF BANERNE
Det er kun tilladt at spille på banerne, som gyldigt medlem af Gjellerup
KFUM Idræt Tennis og når man har booket en banetid.
Du kan tilmelde dig tennisklubben, betale kontingent og booke en banetid
online via computer eller mobil på denne hjemmeside:
gjelleruptennis.klub-modul.dk
Når du booker din banetid vælger du samtidig en medspiller fra
medlemslisten. Hvis din medspiller ikke er medlem af klubben, så kan
du vælge ”gæst” og betale separat for gæsten.
Enhver, der har booket en banetid, har ret til at bortvise andre, der
uretmæssigt spiller på banerne.
Ved brug af banerne skal nedenstående guide til vedligeholdelse af
banerne læses og overholdes.
Ved misligholdelse af banernes og klubhusets ordensregler har bestyrelsen og trænere ret til at konfiskere nøglekort, og dermed ophæve
medlemsskabet af klubben.
___________________________________________________________
Hold øje med klubbens opslag:
På facebook:
Gjellerup KFUM Idræt - Tennis
På Klub-Modul:
Gjelleruptennis.klub-modul.dk
Klubbens hjemmeside:
www.gjellerupkfumidret.dk/tennis

Kontaktperson:
bestyrelsesmedlem/
baneansvarlig
Frank Strøm
Nørretorp 96
Gjellerup
7400 Herning
Tlf. 9720 8496
Mobil 2395 1097
fstoklund@gmail.com

B E VAR D E G O D E B AN E R

VEJLEDNING I VEDLIGEHOLDELSE AF TENNISBANER
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①

1) Banerne må kun benyttes med tennissko (de har en bund med
et fint tæt mønster som skoen til venstre). Sko med et groft dybt
mønster (som den til højre) er FORBUDT på banerne.

②

2) Start med at feje gruset væk fra stregerne.

③
3) Er banerne tørre skal du altid vande
grundigt inden du spiller.
Dette er både af hensyn til banerne og
så du kan stå fast.
Er banerne så våde, at der er kommer
mudrede områder, er det FORBUDT
at spille.

④

Efter endt spil kan området ved
baglinien se sådan ud især i starten af
sæsonen.
Ignoreres disse ujævnheder forvandles
tennisbanen hurtigt til en sandkasse.
4) Laver du huller under spillet skal de
stampes til med fødderne med det
samme.
Tænk på at du kan tabe det næste
point på grund af det hul.

5) Efter spil (eller mellem sæt) jævnes alle ujævnheder på banen
med en skraber.

⑤

Det er utroligt effektivt og tager kort tid.

⑥a

6) Alt spil afsluttes med at feje banen i firkanter som vist helt ud til
hegnet. Det er de næste spillere, der fejer gruset væk fra linierne.

⑥b

⑦

7) Er banen
blød sluttes af
med at vande
banen let og
tromle det bløde
område.
(typisk ved
baglinien).

Tænk hvis alle fulgte denne simple guide og tog ansvar for
banerne og viste hensyn til de næste der skal spille? 

Vi har alle interesse i, at banerne er gode og har et
minimum af fejlopspring, samt absolut ingen huller man kan
ødelægge sine ben i.
Der er brugt meget tid på at få banerne klar, men banerne
kræver stadig, at hvert eneste medlem viser denne omtanke
for banerne hver gang man spiller.

TAK F O R D I N I N D S AT S

