
Tennis fra april til november. 
 
Hvis ellers vejret arter sig fornuftigt, er tennisbanerne åbne for spil i perioden fra 1. april til 1. november. 
Banerne – som kun må benyttes til tennis - er til fri benyttelse for grundejere i Fasanvænget i 
tidsrummet kl. 09.00-21.00. 
 
For at kunne forhåndsreservere en bane kræves at man ”køber” en reservationslås gældende for en 
sæson. 
 
Følgende procedure gælder for anvendelse af banerne: 
 
Hvis du har lås: 

 
1. Indbetal årsgebyr kr. 250,- på Grundejerforeningen Fasanvængets bank/girokonto: via NetBank 

regnr. 5490, kontonr. 2366477, tekst angiv ”Tennis ÅRSTAL” samt ”Husnummer”.  
For nærværende kan ikke anvendes giro. 

2. Kvitteringen/kopi af kvitteringen lægges i postkassen ved ”varmecentralen” sammen med den 
eksisterende lås med husnummer. 

3. Vores personale påsætter årsmærke på lås og aflevere denne i jeres postkasse. 
 

NB! Skulle din lås hænge på reservationstavlen, så lægger du blot kvitteringen i postkassen med 

bemærkning herom. Herefter påsætter vi årsmærke på låsen. 

 

Hvis du IKKE har lås: 

 

1. Indbetal årsgebyr kr. 250,- på Grundejerforeningen Fasanvængets bank/girokonto: via NetBank 
regnr. 5490, kontonr. 2366477, tekst angiv ”Tennis ÅRSTAL” samt ”Husnummer”. 
For nærværende kan ikke anvendes giro. 

2. Kvitteringen/kopi af kvitteringen lægges i postkassen ved ”varmecentralen”. 
3. Vores personale fremstiller en ny lås med husnummer, påsat årsmærke og afleverer låsen i jeres 

postkasse. 
 
Følgende retningslinier gælder for reservation af baner: 

• Banerne kan reserveres for 1 time ad gangen, starttid hver hele klokkeslæt. Mulige spilletider er kl. 09.00-
21.00 (sidste starttid kl. 20.00) af hensyn til de omkringboende. 

• Reservation max. 7 dage frem. 
• En bane kan også reserveres på et helt klokkeslæt samme dag og 10 min. frem. Spillere der ikke har 

booket med gyldig lås, må vige. Man kan således møde op kl. 19.09, reservere en ikke-reserveret bane og 
spille umiddelbart. 

• Såfremt en reservation ikke er anvendt 10 min. efter starttid, kan banen frit overtages af andre. 
• Uautoriserede låse må ikke anvendes og fjernes uden ansvar. 
• Banerne fejes efter brug og affald placeres i skraldespand. 

 

Bestyrelsen. 


