Huddinge Tennisklubb

Välkommen till våra utebanor
För allas trevnad är det viktigt att vi hjälps åt att hålla våra utebanor i gott
skick. Du som har bokat en tid ansvarar för att övriga som deltar på din bokade tid har tagit till sig nedanstående information.
Bokning, lås och kostnad
För att kunna spela tennis på våra utebanor måste du boka
bana via MyCourt/Huddinge tennisklubb.
Vid varje grind finns en låsbox placerad med en nyckel i. Boxen öppnas
genom en kod som du erhåller med bokningsbekräftelsen från MyCourt. Mer information kring
hanteringen av nyckel framgår i bokningsbekräftelsen och vid varje låsbox.
Kostnaden för banhyra är 90 kronor per timme för medlemmar och 110 kronor per timme för
icke medlemmar. Det finns även möjlighet att köpa klippkort och juniorkort.
Mer information finns på vår hemsida Huddinge tennisklubb.

Rätt skor
Skor som används på banorna ska vara avsedda för tennisspel utomhus eller skor med släta sulor.
Det är inte tillåtet att använda skor med dobbar eller liknande, exempelvis löparskor som kan
förstöra eller riva sönder våra banor.

Vid tillträde av tennisbanan
Om banan dammar och är torr när den tillträdes ska den vattnas innan spel. Är banan lerig, mjuk
eller blöt av pölar ska banan inte användas då underlaget förstörs.

Banvård vid avslutat spel
Avsluta alltid spelet ca 10 minuter innan sluttiden så att banvård hinner genomföras.
Börja med att sopa banan. Starta med en stor cirkel ända ute vid staketet
och jobba dig sedan in med mindre och mindre cirklar mot mitten av
din planhalva. Detta är viktigt för att du inte ska dra en del av gruset av
banan. Efter avslutad sopning ställ tillbaka borsten vid upphängningsplatsen. Vid behov vattna banan. Hela banan ska vattnas. Borsta sedan
alla linjer med linjeborsten.
Allt skräp slängs i papperskorgarna alternativt tas med när du och ditt
sällskap lämnar banan.
OBS! Glöm inte att låsa när ni lämnar banan.

Övrig information
Om det är något som är trasigt, någon linje som lossnat eller andra felaktigheter så är vi tacksamma att felanmälan görs omgående till kansliet@huddingetennis.se

Lycka till med spelet och ha riktigt kul!

