
 

 
 

Banepleje 
 

I Hadsten Tennisklub vil vi gerne have gode baner at spille på. Det kræver en fælles indsats, 

arbejdsomme baneansvarlige og en god forårsklargøring fra kommunens side. 

 

I det følgende beskrives medlemmernes opgaver, dels i forlængelse af spil og dels i forhold til 

banepleje. Endvidere beskrives, hvornår baneansvarlig skal kontaktes (og lidt om baneansvarliges 

opgaver). 

Baneansvarliges kontaktinformation er: baneansvarlig@hadstentennis.dk, evt. tlf. 40 29 40 45, Kaj, 

eller 25 39 48 40, Leif, ved større skader på baner, som skal ordnes her og nu. 

 

Fodtøj 
 

Banerne må kun benyttes med tennissko som har en bund med et fint tæt mønster som skoen til venstre 

på fotoet. Sko med et groft dybt mønster som den til højre er FORBUDT på banerne. 

 
 

Banepleje i forbindelse med spil 
 

Der er enkelte opgaver før, under og efter spil, der skal udføres. 

 

Før en bane tages i brug: 
1. Skal den vandes, hvis den er tør og støver 
2. Tjek, at du har tennissko på og ikke løbesko. Løbesko ødelægger banerne 

 

Under spil: 
1. Huller der opstår pga. udskridning udfyldes og trædes til med det samme 

 

Efter spil: 
1. Alle huller skal jævnes og stampes til 
2. Banerne skrabes med skraber og fejes med slæbenet. Start i yderkanten af banen og fej rundt 

indtil slæbenettet er inde på midten - samme procedure for den anden banehalvdel. Husk at 
starte helt ude ved hegnet, hermed generes ukrudtet, og der er mindre at fjerne. 

3. Når du fejer, så samle evt. slaggesten op og smide dem ud. 
 

Opgaver for Baneansvarlige 
 

Det er de Baneansvarliges opgave at sørge for, at banerne er i en forfatning, der er egnet til at spille 

kampe på. Dette indbefatter blandt andet 
1. Justering mv. af automatisk vandingsanlæg 
2. Tilførsel af grus 
3. Tromling af baner 
4. Reparation af linjer 

5. Bekæmpelse af ukrudt 
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