
 

 

 

SOLRØD TENNIS HAL 
 

SÆSONEN  - 17. SEPTEMBER 2018 – 21. APRIL 2019 

 

PRISER: Booking fast banetime i vintersæsonen 

Priserne gælder sæsonaktive Seniormedlemmer. 

For Ratemedlemmer tillægges der kr. 500,00 pr. banetime 
 

Mandag - fredag: 

Booking af fast ugentlig banetime i 31 uger 

Kl. 06 – 07 kr. 2.015 
Kl. 07 – 09 kr. 2.697 

Kl. 09 – 14 kr. 2.365 
Kl. 14 – 17 kr. 2.697 

Kl. 17 – 21 kr. 3.660 

Kl. 21 – 22 kr. 3.000 
Kl. 22 – 23 kr. 2.715 

 

 

Lørdag: 

Booking af ugentlig banetime i 31 uger. Op til 10 uger kan inddrages til interne 

og DTF/SLTU mesterskaber. Inddragede banetimer modregnes 

forholdsmæssigt. 

Kl. 06 – 08 kr. 2.784 
Kl. 08 – 09 kr. 3.660 

Kl. 09 – 23 kr. 2.715 
  

Søndag: 

Booking af ugentlig banetime i 31 uger. Op til 10 uger kan inddrages til interne 

og DTF/SLTU mesterskaber. Inddragede banetimer modregnes 

forholdsmæssigt. 

Kl. 06 – 08 kr. 2.784 

Kl. 08 – 10 kr. 3.660 

Kl. 10 – 16 kr. 2.715 
Kl. 16 – 21 Kr.3.660 

Kl. 21 – 22 kr. 3.000 
Kl. 22 – 23 kr. 2.715 

 

 

 

 



 

 

Klippekort Medlemmer: 
 

Grønt- og Rødt-Klippekort - en mulighed for klubbens Seniormedlemmer til 

at booke baner i vintersæsonen. 

 

Grønne klippekort: Booking af frie  timer mandag – fredag kl. 06 -14. 

10 klip   kr. 600 

20 klip   kr. 1.100 

  

Forudsætning for, at du kan købe et grønt klippekort er, at du har Senior-

medlemskab. 

 

Røde klippekort: Booking af alle frie timer. 

10 klip   kr. 1.000 

20 klip   kr. 1.800 

  

Forudsætning for, at du kan købe et rødt klippekort er, at du har Senior-

medlemskab. 

 

Bookingregler for Grønne og Røde klippekort: 

Du kan reservere 6 dage frem, på samme måde som ude. 

Du kan have 2 åbne bookinger ad gangen. 

Klippekortholderen (eller samboende) skal selv spille med. Der er ingen 

medlems-krav til medspillere. 

 

Udløb: 

Klippekort udløber ikke. Klip der ikke bliver brugt inden sæsonafslutning, går 

automatisk videre til næste sæson. 

Begge klippekort-typer kan købes direkte på din medlemsside. 

 

Ikke-medlemmer 
Leje af fri tennistime i hallen i vintersæsonen: 

Alle kan leje en fri time til at spille tennis. Der er ingen medlemskrav. Baneleje 

er kr. 125,00 pr. time. 

Du gør sådan: 

1. Log ind på http://solroedtennis.halbooking.dk 

2. Indtast 9998 og stk1234 i den grå log ind box 

3. Vælg ”Gå til Banebooking” i den grønne valgbox 

4. Vælg ”Baneoversigt” i den vandrette valgmenu 

5. Vælg dag og bane 

6. Accepter betingelserne og vælg ”Læg i indkøbskurv” 

7. Vælg ”Flere bookinger” eller ”Gå til betaling” 

8. Du ledes automatisk til betalingssystemet ved accept. Betal med 

Dankort/MobilePay. 

9. Hent nøgle til anlægget på Shell-tanken Litorinavej/Tåstrupvej 

Depositum kr. 200,00, som tilbagebetales ved returnering. 

http://solroedtennis.halbooking.dk/

