
 
 
 

Bane- og spillereglement 
for 

Nordstrand Tennisklubb 
 

1. Alle spillere som bruker utebanene skal være medlemmer av Nordstrand Tennisklubb og ha betalt 
kontingenten for inneværende år. 
 
2. Medlemmer kan ha med gjester i begrenset omfang. Eksempel kan være besøk utenbys fra eller at gjesten 
er medlem av annen tennisklubb. Men begge deler skal unngås på tider med press på banene (man- torsdag 
19-22). 
 
3. Juniorer har anledning til å spille med seniorer på alle baner. 
 
4. Formiddagsmedlemmer kan spille på alle baner på hverdager frem til klokken 15.00. Gjelder ikke lørdager, 
søndager eller helligdager. 
 
5. Bane skal reserveres på internett i bookingsystemet vårt MATCHi. Alle medlemmer kan ha en time bestilt 
av gangen ved å registrere seg som bruker av bookingsystemet vårt. Man kan bestille ny time, også samme 
dag, etter at timen er brukt. Man kan bestille bane maks 7 dager frem i tid og man kan bestille ny time, også 
samme dag, etter at timen er brukt. 
Merk: hvis man ikke betalt kontingent for inneværende år får man ikke bestilt bane. 
 
6. Bestilte timer som ikke tenker å brukes må avbestilles i systemet sånn at timer ikke står ubrukt. 
 
7. Ved spill med trener gjelder de vanlige reglene, men medlemmet (og ikke treneren) skal bestille bane via 
bookingsystemet. Altså er det kun medlemmer som kan ta privattimer på uteanlegget. 
 
8. Ved doublespilll kan de samme medlemmene spille to timer ved at en spiller bestiller en time og en annen 
timen etter på samme bane. Samme gjelder for singlespill hvis det skjer utenfor «primetime» (mandag- torsdag 
19-22). 
 
9. Ved lagkamper, turneringer eller andre arrangementer har klubben rett til så mange baner man trenger. 
Omfanget av et arrangement finnes det oversikt over i bookingsystemet minst en måned i forveien. 
 
10. Banene skal istandsettes etter bruk av dem som forlater banen, uansett om noen venter på banen. 
 
11. Banemannen har fullmakt til å stoppe spill på baner som skal istandsettes. 
 
12. Styrets medlemmer, daglig leder og medlemmer av anleggskomiteen kan stoppe spill og stenge av en 
bane når dennes tilstand tilsier dette, for eksempel når den er for fuktig etter regn. 
 
13. Det skal spilles i tennisantrekk. Det er forbudt å spille med sko med knotter, løpesko eller liknende. 
 
14. Dette reglementet gjelder for alle kategorier medlemmer, og enhver plikter å sette seg inn idet, og å 
overholde dets bestemmelser. Vi ber alle vise hensyn og smidighet og å praktisere reglene med fornuft. 
Gjentatte brudd på reglementet kan føre til at retten til å bestille bane på nett forsvinner. 
 
15. Det er organisert trening fra i utgangspunktet fra kl 14 til kl 19 på hverdager, men ikke på mer enn 4-5 
baner samtidig. Etter kl.19 kan opptil tre baner bli tatt til organisert klubbtrening hvis det er voksenkurs for 
medlemmer eller lagtrening for seniorlagene. 

 
16. Lufting av hund på banene er ikke tillatt. 
Hunder på tennisanlegget skal ledsages av eier/holder og skal alltid være i bånd.  
Vi oppfordrer til å utvise særlig aktsomhet når barn er tilstede og når det er høy aktivitet på tennisanlegget. 
 


