Ordensregler for Ebeltoft Tennisklub
Banepleje:
Banerne SKAL klargøres efter hver spilletime, dvs. man starter
klargøringen når der ca. er 5 min. tilbage af spilletiden. Der skal altid
fejes, udjævnes huller og fejes linier. Desuden skal der om nødvendigt
vandes, således at hele banen er fugtig. Vanding foregår ved tryk på
kontakten når man forlader banen. Konstateres større skader på
anlægget rettes henvendelse til bestyrelsen info@ebeltofttennisklub.dk.
Pleje af anlægget i øvrigt:
Vi vil gerne bevare et godt omdømme såvel i selve spillet som i de
hyggelige og pæne omgivelser. Derfor er skrig og skrål, banden og
sværgen, voldsomme mishagsytringer og usportslig opførsel ikke i
klubbens ånd. Vær venlig at sætte borde og stole på plads efter brug og
fjern ligeledes flasker og andet affald. Dette gælder både i og udenfor
klubhuset. Rens venligst tennisskoene for grus udenfor klubhuset. Sørg
for aflåsning af baner, når du forlader anlægget, således at
uvedkommendes brug undgås og risiko for hærværk o.l. minimeres.
Parkering:
Biler bedes venligst parkeret på klubbens parkeringsplads ved
Skansestien, og ikke på tilstødende villaveje til gene for beboerne.
Cykler stilles ovenfor klubhuset og ikke op af huset eller på terrassen
Reservationsregler:
Vores online bookingsystem skal altid benyttes. Der skal være betalt
kontingent inden der kan bookes.
1. Man må kun bruge sin egen profil når man reserverer spilletid.
2. Hvis man kommer mere end 10 min. for sent til den reserverede tid,
har man tabt retten til banen. Dette gælder ikke for turister, som
bevarer reservationen hele timen.
3. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, såfremt
reservationsreglerne ikke overholdes
4. Juniorer må på hverdage reservere banen fra kl. 0600 - 1700 (dvs.
ikke senere end timen mellem kl. 1600 og 1700). Dog må en junior
reservere efter dette tidspunkt sammen med en senior
5. Ved spil på "chancen" forstås, at alle medlemmer uanset tidspunktet,
har ret til en ledig bane, når denne opstår. Spillere der har reserveret og
spillet den foregående time kan ikke reservere på ny eller spille videre,
hvis andre venter på "chancen". Retten til den ledige bane afgøres efter
"første til mølle " princippet.

