
 
Indendørs medlemskab i Rødovre Tennisklub for seniorer 

 
 

Tennishallen i Rødovre: Tennisanlæggene i Rødovre er stillet til rådighed for brugerne og 

undergivet folkeoplysningsloven regelsæt 

 

Hallen er indviet den 29. oktober 2009 

  Der er 3 doublebaner 

  Der er åbent fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 24.00 midnat 

  Indendørssæsonen varer fra 1. oktober – 30. april 

Der spilles i 1 ½ timers forløb 

I medlemskabet er der inkluderet fri reservation til baner, der ikke er fat 

tegnet eller disponeret over til faste fælles aftaler 

Adgang til at reservere sker via medlemskab i Rødovre Tennisklub, Aktiv 

Fritid eller RKS 

Der er omklædning og baderum til damer og herrer samt et toilet til 

handicappede.  

Dertil er der en handicapelevator op til hallen, der ligger i 4 meters 

højde oven på en træningshal til ishockey.  

Over omklædningsrummene findes en udsigtsbalkon med plads til 30 

personer. Der findes et afsætterkøkken, som brugerne på benytte efter 

de ordensregler, der fastlægges i brugerbestyrelsen.  

 

Forudsætninger for  At man er sommermedlem i Rødovre Tennisklub 

medlemskab indendørs: Man kan blive sommermedlem allerede 1. april.  

Vil man øge sandsynligheden for at tegne en god banetid indendørs i 

den nye sæson, der begynder den 1. oktober, bør man som nyt medlem 

straks gå i gang med forberede en ansøgning om indendørs 

medlemskab, da tegningen indendørs begynder medio juni og forløber 

frem til jul, hvis der ikke meldes ”Fuld Hal” forinden. 

 

Medlemstyper: Tegning af blokmedlemskab – 4 eller 2 medlemmer søger om fast 

banetid i fælles ansøgning.  

  

Tegning af fri reservation er også en mulighed. Her er to 

tegningsmuligheder: 

• Fri Reservation heltid 

• Fri Reservation Formiddag 

 

Fuld Hal: I brugerbestyrelsen fastlægges fordelingen af banetid imellem de 

forskellige brugergrupper.  

 Som den største bruger stiller Rødovre Tennisklub et 

banereservationsssystem til rådighed, hvor tennisklubbens medlemmer 

men også medlemmerne fra Aktiv Fritid kan reservere baner efter 

særlig aftale derom. 
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 Tennisklubben definerer hvert år på sin generalforsamling i marts, 

hvornår hallen er ved at blive en ”fuld hal”. Det er bestyrelsens opgave 

at følge udviklingen og administrere dette princip. I efteråret 2017 

konstateredes det for første gang, at hallen var ”fuld”. 

               

Tegning af Frie Reservationsmedlemskaber indendørs  

Der er to medlemsskaber: Hvis medlemmet ikke umiddelbart kan opnå enighed med 3 eller 1 spiller om  

at søge en fælles banetid, er det muligt at tegne et frit reservations-

medlemskab, der svarer til et udendørsmedlemskab, hvor man ikke tegner sig 

for faste banetider. 

 

Der er to frie medlemskaber: 

• Et heltidsmedlemskab til 1.000 kr.  

• Et formiddagsmedlemskab til 525 kr. 

 

Formiddagsmedlemskabet dækker tidsrummet kl. 6.00-15.00 alle ugens 

hverdage.  

 

Online-tegning Tegning af frie reservationsmedlemskaber kan ske online samtidigt med, at 

tegning af faste banetider iværksættes.  

Tegningen foregår online via banereservationssystemet. 

Personer, der ikke har betalt sommerkontingent, bliver afvist ved forsøg på 

tegning af medlemskab indendørs via banereservationssystemet. 

 

Nøglebrik til hallen:     For at kunne færdes frit i hallen skal det enkelte medlem have en nøglebrik  

mod et depositum på 200 kr.  

                                                    Beløbet betales online via banereservationssystemet og nøglebrikken        

                                                    vil inden for 1 uge blive fremsendt til det pågældende medlem via Post Nord.  

 

  Medlemsservice indrapporterer til Kommunens halsekretariat, at den  

pågældende nøglebrik er udleveret til medlemsnummer XYZÆ med den  

pågældendes navn. Kommunens sikkerhedsansvarlige kan følge nøglebrikkens 

anvendelse, når den bruges til at åbne døren til hallen.  
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Når medlemskabet af Rødovre Tennisklub ophører, kan medlemmet få de 200 

kr. tilbage mod at aflevere nøglebrikken til Medlemsservice.  

 

Medlemsservice har flg. kontaktdata: 

Elisabeth Jensen 

Administration og Bogføring ApS 

Rathsacksvej 4 

1862 Frederiksberg C 

Telefon 26 27 13 33 

Mailadresse: ej@revico.dk  


