
HALLREGLER 

www.nordstrandtk.no

VELKOMMEN TIL NTK-HALLEN! 

HALLREGLER

For at alle skal trives og vi skal beholde hallen og banene i fin stand, så har vi laget noen 
regler som alle må følge. Ved brudd på reglement, kan du bli nektet bruk/tilgang til hall, og 
timen vil heller ikke bli refundert. Takk for at dere hjelper til med å beholde NTK-hallen ren 
og fin til alle medlemmer! 

ÅPNINGSTIDER
Hallen har ingen recepsjon. Banene er åpne for booking alle dager hele året 07 – 23 (Bane 
bookes via www.matchi.no).
Hvis dørene er stengt må man bruke kode (sendes på e-post ved booking av bane) for å 
komme inn i hallen.   

• Det er ikke lov med utesko eller tennisko (som som har vært brukt ute) i hallen eller på   
 banene. Sko skal tas av ved inngangen til hallen. 
• Ingen dyr tillat i hallen (unntak ledsagerhund). 
• Det er ikke lov med sparksykler, sykler eller annet kjøretøy inne i hallen. Disse skal 
             parkeres utenfor inngangen ved sykkelstativ/parkering. 
• Det er ikke tillat med alkohol (kun ved godkjennelse på arrangementer) eller røyk i hallen.
• Det er ikke lov å røyke utenfor inngangen til hallen. 
• Treningsrommet kan kun brukes av betalende medlemmer av Nordstrand Tennisklubb.   
 Aldersgrense for bruk av treningsrommet, uten trener eller foreldre tilstede, er 16 år.   

BANEREGLER
• Du skal ikke gå inn på banen, før timen din starter.
 Hvis ingen har booket timen før deg er det lov å varme opp 15 min før timen starter.
• Snus og tyggis er strengt forbudt i hallen. 
• Det er ikke lov å bruke utsyr (kjegler etc) eller baller som brukes til kurs.  
• Bruk søppelspann som er tilgjengelig i hall. Ta med deg ut av hallen, det du tok med deg   
 inn i hallen.
• Alle må bruke treningsklær (ikke lov å spille i bar overkropp). Ta hensyn til andre spillere! 
• Sko som vært brukt ute (inkl. tennisko) må ikke benyttes på banene eller i hallen. Svarte   
 såler er ikke tillat da dette lager svarte streker i dekket. NB: Tennisskor som brukes ute skal  
 ikke vaskes i garderobene. 


