
Book indendørs baner i den nye tennishal senest d. 15. august 

FTU og Marienlyst Tennis Odense har 6 helt nye indendørs tennisbaner klar til brug fra d. 8. november 2014 

beliggende tæt på Stjernen Tennis på Windelsvej 138, 5000 Odense C. Grunden til der skal bookes og 

betales i så god tid, er at der bliver kamp om at få lov til at spille tennis under så fine forhold og at 

banetiderne skal deles blandt alle interesserede i Odense og hele Fyn efter kriterier beskrevet her. 

  

Der er tale om helt andre standarder for indendørs tennis end vi har været vant til på Fyn. Underlaget 

bliver PlexiCushion i farverne blå og grøn. Det er det samme underlag som der fx. spilles på i Australian 

Open. Hallen bliver opvarmet, højden til loftet og lyset overholder internationale krav, der er fine 

badefaciliteter, og cafeteria, og så koster det stort set det samme som de hidtidige indendørs tilbud på 

Fyn. Her kan man se billeder fra byggeriet af tennishallerne. 

  

Pris (ved booking via klub) 

Herunder ses en oversigt over den totale pris for en ugentlig time i tidsrummet d. 8. november 2014 til 1. maj 

2015. Bemærk at den totale pris er beregnet efter 28 banetimer svarende til ovenstående tidsrum. Hvis 

hallen skulle blive spilleklar før forventet, så stiger prisen med 100-150 kr. pr. time, der kan spilles ekstra 

afhængig af det bookede tidspunkt. Prisen bliver naturligvis tilsvarende lavere, hvis hallen bliver spilleklar 

senere end forventet. 

  

I Københavnsområdet koster det ca. det dobbelte at spille indendørs under sammenlignelige forhold. Prisen 

kan holdes så lav, fordi Odense Kommune har betalt størstedelen af byggeriet, og vi brugere derfor kun skal 

dække driften.  

 

https://www.google.dk/maps/place/Marienlyst/@55.422607,10.397476,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x9d1bfa9bf10bb55d
http://www.stjernen-tennis.dk/filer/Fil1211_Odense-Tennis-Center-Marienlyst-2014.pdf
http://www.b-marienlyst.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=803&Itemid=491


Hvordan booker medlemmerne en tid? 

For at kunne få haltider til klubpris skal de enkelte medlemmer kontakte en udpeget klubansvarlig fra hver 

FTU klub og oplyse flg.: 

1) 2-3 prioriterede tidspunkter + dage 

2) Hvor mange timer man ønsker at leje 

3) Hvem der deler tiden (i tilfælde af flere fra det samme ”hold” henvender sig). 

4) Deadline er senest d. 15. august. Venligst send kun en mail per "hold", der ønsker at dele en bane. 

  

Det vil ikke være muligt at booke en fast banetid (via klubben) efter denne dato, og man vil ikke kunne 

fortryde dette køb. Der tilbydes kun leje af en fast banetime i hele vintersæsonen (det første år d. 8. 

november - 1. maj, herefter d. 1. oktober - 1. maj). Der vil dog være mulighed for at leje overskydende 

banetider på timebasis via et bookingsystem som Pay & Play. Priserne for Pay & Play svarer pt. til baneleje 

uden om en FTU klub det vil sige 15 kr. dyrere pr. time og prisen er stadig afhængig af hvornår man ønsker 

at spille. For mere information klik venligst på linket. 

http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=106 

 

Hvordan booker de klubansvalige en tid? 

Den klubansvarlige for hver FTU klub sender senest d. 15. august en samlet liste over ønsker til 

halbookinger til bookingadministratoren Lars Peter Hermansen via mail: lph@b-marienlyst.dk 

Lars Peter Hermansen vender herefter hurtigst muligt tilbage til de klubansvarlige med en bekræftelse på de 

tider, der kan tildeles den enkelte klub. De klubansvarlige sørger så for at formidle hvilke tider de enkelte 

medlemmer har fået tildelt så denne kan godkendes, samt sørge for at banetiden betales. 

De bookede haltider skal betales til bookingadministratoren senest d. 15. september ved overførsel til 

konto nr. 3574 - 11459692 (husk at skrive navn, klub, banenr. og dag/tidspunkt i meddelelsesfeltet). 

 

 

Yderligere informationer om de nye indendørshaller vil blive sendt ud løbende.  

 

  

Spørgsmål 

Kontakt Lars Peter Hermansen på: lph@b-marienlyst.dk eller mobil: 5114-4840    
  
 

 
 

Vi ønsker jer alle en god ”tennis” sommer 

 

http://ftutennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=106
mailto:lph@b-marienlyst.dk
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