
    VEDBÆK TENNISKLUB    
  
ORDENSREGLEMENT 
 
§1 Klubbens hele anlæg stilles under medlemmernes beskyttelse. 
 
§2 Enhver form for utilbørlig omgang med eller skadevoldende adfærd over for klubbens 

rekvisitter og øvrige hele ejendom er forbudt og medfører erstatningsansvar. 
 
§3 Klubbens baner (inkl. slåbanen) må kun betrædes med gummisko uden hæle og kun, 

såfremt man har lovligt ærinde på disse. 
 
§4 Når baneinspektøren eller et medlem af bestyrelsen har lukket en bane ved 

meddelelse herom på klubbens tegningslister og/eller ved sænkning af banens net, er 
det forbudt at betræde denne. 

 
§5 Efter at banen har været benyttet, er det de pågældende spilleres pligt at feje og vande 

banen 5 minutter før den reserverede tid er udløbet. 
 
§6 Enhver adfærd – herunder særlig råb, skrigen eller anden støj -, der kan virke 

forstyrrende på spillere, der benytter klubbens baner, samt være til gene for klubbens 
medlemmer og/eller dens naboer, er forbudt. 

 
§7 På klubbens anlæg må kun spilles tennis. 
 
§8 Det er forbudt at spille op ad klubhuset. 
 
§9 Færdsel på klubbens anlæg skal foregå ad de dertil indrettede gange, herfra dog 

undtaget passage til og fra bane 4 og slåbanen. 
 
§10 Cykelkørsel m.v. er forbudt på anlægget; cykler o.l. skal henstilles i de dertil 

indrettede stativer. Start af knallertmotorer m.v. må ikke finde sted i banernes 
nærhed. 

 
§11 Hunde må kun medtages på anlægget, såfremt de føres i snor og ikke er til gen for de 

på klubbens anlæg tilstedeværende personer. 
 
§12 Når klubhusets pejsestue og/eller dets køkken benyttes, skal lokalet sættes i ryddelig 

og velordnet stand umiddelbart efter afbenyttelsen. Særligt skal evt. brugt service 
vaskes op. 

 
§13 Efter endt afbenyttelse skal der lukkes for vandet samt slukkes for lyset, de elektriske 

kogeplader m.m. 
 
§14 Kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, samt disses gæster (jf. 

”reglement for gæstespil”) har ret til at benytte klubbens baner. 
 
 
Overtrædelse af dette reglement kan medføre øjeblikkelig bortvisning samt udelukkelse i 
kortere eller længere tid fra klubbens anlæg (se klubbens vedtægter § 11). Afgørelse om evt. 
bortvisning kan træffes på stedet af baneinspektøren eller et medlem af bestyrelsen. 
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