
Til alle NTK-medlemmer - Vintertider 2019/2020, 
 
Så er det tid til at ansøge om vintertid i vores hal. 
 
Bemærk at der her ikke er tale om vintertræning med træner - men om tid hvor man selv kan spille. 
 
 
Periode:  
 
01/10-2019 til 30/04-2020 
 
 
Tider: 
 
Mandag  10.00 - 14.00 og 19.00 - 23.00 
Tirsdag  08.00 - 14.00 og 19.00 - 23.00 
Onsdag  15.30 - 23.00 
Torsdag  10.00 - 14.00 og 21.00 - 23.00 
Fredag  14.00 - 18.00 
Lørdag  08.00 - 10.00 
Søndag  08.00 - 09.30 
 
 
Priser: 
 
08.00 - 17.00 er prisen  DKK 3.000 pr. time for hele perioden          
17.00 - 22.00 er prisen  DKK 3.500 pr. time for hele perioden 
22.00 - 22.45/23.00 er prisen  DKK 2.500 pr. time (45 min.) for hele perioden 
 
 
Tiden fra 22.00-22.45/23.00 er billigere fordi alle skal være ude af hallen senest 23.00 - så skal man i bad og klæde om, så 
slutter spillet 22.45.  
 
Hvis man ønsker at komme i betragtning til banetid, skal man sende en mail til ntkvintertid@gmail.com, hvor man 
oplyser navne på alle deltagere.  
 
Der vil være større mulighed for at opnå banetid hvis man er mindst 4 personer. Det vil også være en fordel og en større 
mulighed for at få bane, hvis man har flere ønsker omkring tid. Da vi har fået en del nye medlemmer og alle skal have lige 
mulighed for banetid, vil tidligere spilletider ikke være en garanti eller give en fordel. Viser det sig, at der er flere der 
ønsker samme tider, vil der være lodtrækning. Bemærk at der desværre vil være risiko for, at ikke alle vil kunne få 
spilletid. 
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest 26-09-2019 på ntkvintertid@gmail.com, og det er vigtigt at "tovholder" der 
indsender ansøgningen, også er den person som står for indbetaling. Hvis man får banetid, vil man få besked senest 30-
09-2019 - inkl. samtidige oplysninger omkring betaling. Betalingen skal herefter være modtaget senest 05-10-2019 og 
hvis man ikke betaler til tiden, kan banetiden tilfalde de næste på listen. 
 
Det er et krav, at alle der spiller på vintertider er medlem af NTK Amagertennis klub. Det er ikke tilladt for andre at 
deltage, og kan i givet fald medføre at man mister sin banetid.  
 
Vi håber, at det bliver en god vintersæson for alle vinterglade tennisspillere - og at vi kan tilgodese flest mulige med de 
tider der ønskes. 
  
Med venlig hilsen 
NTK-Amager Tennisklub 
Jens Henriksen 


