
Velkommen

Jesper (Lynge)       Gunnar (Blovstrød)    Morten (Allerød)



Dagsorden

• Velkomst

• Hallens historie (M)

• Hvad koster det ? (G)

• Hvilke tider kan lejes (M)

• Prioritering (M)

• Hvordan får jeg en time (J)

• Alt det praktiske (G)

• Træning (G)

• Organisationsform (G)

• Spørgsmål (F)



Hallens Historie (M)

• På AIU’s liste i mange år

• Budget 2018

• Klubbernes inddragelse

• Gulvet



Hvad koster det    (G)

En fast time i sæsonen 8-15 samt week-end 3000 kr.
En fast time i sæsonen 18-23 4000 kr.
Pris for én løs time 8-15 samt week-end 120 kr
Pris for én løs time 18-23 150 kr



Hvilke tider kan lejes (M)

Hverdag Week-end

7-12 75 timer 30 timer

12-15 skolerne 18 timer

15-18 Fællestræning 18 timer

18-23 75 timer 45 timer

Maximum 261 timer



Prioritering  (M)

1. Kommunen
2. Træning
3. 4 spillere
4. 2 spillere
5. Resterende timer gives fri

Så mange som muligt får glæde af hallen



Hvordan får jeg en
time (1)  (J)

• Du indsender dit ønske til din klub

• Din klub fortæller dig hvordan samt tidsfrist 
for insendelse

• På ønsket kan

• enten optræde 4 medlemmer

• eller 2 medlemmer

• Et medlem kan kun optræde på et ønske



Hvordan får jeg en 
time (2)

• Til lodtrækningen har du 3 muligheder

• En fra jeres ønskeseddel møder personligt 
op

• Ingen fra jeres hold kan møde op men I 
giver fuldmagt til en der kan give personligt 
møde

• Jeres ønske indeholder en prioriteret liste 
over de tider i kunne tænke jer at spille.



Hvordan får jeg en time (3)

Til lodtrækningen er der nu også de samme 3 
muligheder

1. En fra jeres ønskeseddel er mødt personligt op

2. Jeres hold er repræsenteret ved en person der 
har fuldmagt.

3. I er ikke til stede men har indsendt en 
prioriteret liste over de tider i kunne tænke jer at 
spille.

Når ens nummer kommer ud sker der 
følgende

Ved 1 og 2 får man lov at vælge 
blandt de ledige tider.

Ved 3 får man den første ledige time 
der optræder på jeres liste. Er der 
ingen ledige tider ifølge jeres liste får I 
ingen tid tildelt.



salg af enkelt timer
salg af sæsontimer

Salg af resterende tider



3 BANER med net til alle 4 sider pr bane.

AKUSTIK i hallen, som en koncertsal eller deromkring, uden 
skarpe og høje lyde.

LYS oplyser hele hallen og uden skær eller blænde.

GULV, tegner til at blive fladeelastisk som noget af det bedste 
at spille på. Måske fremtidens indendørs tennisgulv.

ALT I ALT, en topmoderne tennishal med de bedste 
banefaciliteter.

Hallen (J)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX6759761.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.dk/billede/business-dame-jubel-i-galskaben-billede-6759761&docid=KG4wHcOiZcS_FM&tbnid=FiIin_kbS4WHIM:&vet=10ahUKEwj528q027niAhUIuIsKHTpiCroQMwhDKAUwBQ..i&w=532&h=800&bih=753&biw=1600&q=jubel&ved=0ahUKEwj528q027niAhUIuIsKHTpiCroQMwhDKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


Alt det praktiske (G)

• Bad og omklædning i klubhuset

• 4. Sæt i klubhuset

• Lynge får en chip til klubhuset og hallen

• Blovstrød og Allerød bruger den chip de har

• Opkrævning af baneleje sker gennem den 
enkelte klub

• Bookning efter lodtrækning sker via 
Allerød´s bookingsystem



Træning (G)

• Al træning er fællestræning og sker på lige 
vilkår for alle medlemmer

• Træner ansættes og aflønnes af Allerød



Organisationsform (G)

Samarbejdsudvalg

Driftsforening

Samarbejdsaftale



Spørgsmål  (F)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.raavildt.dk/images/spoergsmaal_og_svar.png&imgrefurl=https://www.raavildt.dk/info/sporgsmal-svar&docid=aFCI1RulE-3pzM&tbnid=0ZbIthNxO_gwqM:&vet=10ahUKEwjp_I7ioZHiAhWqAxAIHYqvBR4QMwhFKAYwBg..i&w=292&h=388&bih=753&biw=1600&q=sp%C3%B8rgsm%C3%A5l&ved=0ahUKEwjp_I7ioZHiAhWqAxAIHYqvBR4QMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8

