Baneregulativ for Holte Tennisklub - 2017
Anlægget
Holte Tennisklubs anlæg omfatter:
•   Klubhus og 5 baner, samt slåmur på Carlsmindevej 26.
•   7 baner og pavillon på Trekanten, hjørnet af Søllerødvej og Vangebovej.

Banereservation
Banereservation foretages efter følgende retningslinjer:
•   Banereservation sker for 1 time ad gangen højst fire dage i forvejen. Der skal mindst to medlemmer
til at reservere 1 bane, dog kan et medlem reservere bane med en gæstespiller (se nedenfor).
Banereservationen foretages via tennisklubbens hjemmeside www.holtetennisklub.dk,
www.banebooking.dk/holte eller på reservationssystemet i klubhuset, ved at indtaste 2
medlemsnumre i bookingsystemet. Reservationen bortfalder hvis banen ikke er taget i brug senest 10
min. efter banetimens begyndelse. Hvis en reservation ikke kan benyttes skal den slettes, så andre
medlemmer kan benytte banetimen.
•   Juniorspillere må kun reservere baner på Carlsmindevej og Trekantens baner F og G, hverdage før
kl. 16,30/17,00 og lør., søn- og helligdage efter kl. 13,00/13,30. En senior og en junior regnes ved
banereservation som 2 seniorer.
•   Formiddagsmedlemmer må kun reservere baner til hverdage (mandag-fredag) inden kl. 13,30/14,00.
Formiddagsmedlemmer kan deltage i træning og Spil-Op. En senior eller junior og et
formiddagsmedlem regnes ved banereservation som 2 formiddagsmedlemmer.
•   Gæstespillere kan i begrænset omfang deltage med mindst et klubmedlem ved at indtaste
gæstereservationsnummer 9999. Prisen for gæstespil er 100 kr. pr. banetime, uanset antallet af
gæstespillere. Til betaling anvendes enten klubbens bookingsystem eller mobilepay 23 39 00 06.
Klubbens medlemmer er ansvarlig for betalingen.

Klubbens brug af baner

•   Seniorholdkampe kan spilles på Carlsmindevej på normalt indtil 4 samtidige baner. Ved
sammenfald af spilletermin lørdag, spilles den lavest rangeredes rækkes kampe på Trekanten.
•   Juniorholdkampe afvikles på Trekanten.
•   Turneringer spilles på Carlsmindevej og på Trekanten. Turneringsansvarliges
(Sportschefs, cheftræners og holdkaptajners) reservationer til turneringer m.v. vil fremgå af
banereservationerne på tennisklubbens hjemmeside www.holtetennisklub.dk ,
www.banebooking.dk/holte og på reservationssystemet i klubhuset.
De nødvendige banetimer reserveres med særlig angivelse (turnering, holdkamp m. fl.)
normalt 5 dage i forvejen. Baner, der bliver ledige under turneringer kan med turneringsledelsens
accept benyttes af andre medlemmer.
•   Juniortræning foregår normalt på:
§   Trekanten på banerne A-F alle hverdage kl. 14-18 (C og D til 17.30)
§   Carlsmindevej på indtil 3 baner på hverdage inden kl. 18.00
•   Seniortræning foregår normalt på:
§   Trekanten på indtil 4 baner mandage, tirsdage og onsdage kl. 18-20
Baner der ikke er tegnede kan af træningsansvarlige tages i brug for at sikre
tilstrækkelig banekapacitet til træningens afvikling

Almindelige ordensregler
Banerne soigneres af spillerne efter de opsatte vejledninger. Banerne er kun til tennisspil. Der må ikke spilles
på banerne med andet fodtøj end tennissko (ikke kondi- eller løbesko). Der må ikke spilles på banerne i
regnvejr eller så længe banerne ikke er tørre efter regnvejr. Der skal herske ro og orden på baner og i
klubhus, og lokaler og inventar skal omgås med nænsomhed.

