
 

Juniorer (under 18 år)  

Indendørssæson 1. oktober – 30. april, Tennishal med 3 baner 
Bemærk: Sommermedlemskab kræves for at kunne få vintermedlemskab 
Nøglebrik til hal, depositum  kr. 200 
Junior medlemskab 
Incl. fri banereservation på 
ledige tider 6 dage frem 
 

kr. 735 

Efter 1. oktober kan du kun 
blive medlem ved at betale et 
års kontingent, der dækker 
perioden 1. okt. – 30.sept. 
Ellers skal du vente med at 
blive medlem til 1. maj 

Se satserne her i skemaet for såvel uden- som indendørssæson. 
 
Grund kontingent for et helt år er 1260 kr. samt 
indmeldelsesgebyr kr.180. 
 
Er der ikke plads kan du komme på venteliste. 

Familierabat opnås når tredje medlem i familien har betalt kontingent. 
Rabat er 50% af kontingentet for det familiemedlem der betaler 
mindst i grundkontingent. 

 

Seniorer (over 18 år)  

Indendørssæson 1. oktober – 30. april, Tennishal med 3 baner 
Bemærk: Sommermedlemskab kræves for at kunne få vintermedlemskab. 
Nøglebrik til hal, depositum  kr. 200 
Høj blok på hverdage fra kl. 17.30-22.00 *) 
Lav blok er alle andre tider undtaget er dog 
formiddagstider fra kl. 7.00-14.30 hverdage 
incl. fri banereservation på ledige tider 6 dage 
frem 

kr. 1365 
kr. 1100 

2. periode og følgende 
Hvis ikke tegnet ”Fri Reservation i 1. runde 

 
kr. 1100 

Formiddagsmedlem 
Mandag-fredag 7.00-14.30 
mindst 2 medlemmer pr. bane 
”Fri Reservation” formiddag 

 
 
kr. 575 
kr. 525 

”Fri Reservation” heltid  kr. 1000 
Efter 1. oktober kan du kun blive medlem ved at 
tegne et års kontingent, der dækker perioden 1. 
okt. – 30.sept. 
Ellers skal du vente med at blive medlem til 1. 
maj 

Se satserne her i skemaet for såvel uden- som 
dørs som indendørssæson 
 
Grund kontingent for et helt år er kr. 1975 
samt indmeldelsesgebyr kr. 180. Dette gælder 
et frit reservations medlemskab inde som ude 
på heltid. 
Et formiddagsmedlemskab for et helt år vil 
tilsvarende være kr. 850. 
Hvis du ønsker at tegne gode faste 
træningstidspunkter koster det et tillæg. (se 



 

satserne for tegning af blokke andetsteds i 
skemaet) 
 
Vi har loft over medlemskaber indendørs 

Familierabat Opnås når tredje medlem i familien har betalt 
kontingent. Rabat er 50% af kontingentet for det 
familiemedlem der betaler mindst i 
grundkontingent. 

*) anvendes ved gentegning af høj blok fra sidste år (runde nul) og ved nytegning i runde 1 samt 
deltagelse i lørdagmorgen tegningen. 


