Kontingentoversigt

Basis-kontingent

Micro (til og med det år, hvori man fylder 7 år)

kr.

270,00

Junior (8 – 12 år)

kr.

535,00

ungdom (13 år til og med det år, hvori man fylder 24 år)

kr.

620,00

Senior (Fra det år, hvori man fylder 25 år)

kr.

750,00

Super Senior 60+ (må kun spille formiddag)

kr.

550,00

SU-kontingent (må spille på frie timer + ”Cafe Tid”) kr.

450,00

Virksomhedskontingent

kr.

2.100,00

(yderligere oplysninger findes under sponsorsiden)

Vinterkontingent

(gælder for perioden 01.09 til 01.05)

Passiv medlemskab

kr.

445,00 (For de der ikke betaler helårs basiskontingent)

kr.

100,00

Basiskontingenten er et helårskontingent for perioden 01.01 til 31.12 – du kan spille hver dag,
hvis du har lyst, og der er ledige banetimer. Der skal dog betales ekstra for at benytte indendørsfaciliteter se nedenunder

Familierabat: Gælder for hustande med minimum 4 medlemskaber. Der gives 50% rabat
på seniorkontingenten – dog max 2 stk.

For at benytte indendørshallen skal man have betalt basiskontingent gældende for sin
årgang eller vinterkontingent. Derforuden koster det følgende:
Fast ugentlig banetime fra ca. 1. okt. til 1. april ………………………. kr. 2.500,00 (ca. 25 timer)
v/4 spillere kr. 625,00 pr. person

Løse timer der bookes fra uge til uge …………………………………. kr.

75,00 pr. banetime

v/4 spillere kr. 18,75 pr. time

Træningskontingent indendørs er følgende (der gives rabetter på køb af ekstra tid – se nedenunder):
timer pr. uge

1 time

1,5 timer

2 timer

Micro (til og med det år, hvori man fylder 7 år – mini-tennis)

kr. 380,00

Junior (8-12 år)

kr. 485,00

kr. 675,00

kr.

Ungdom (13 år til og med det år, hvori man fylder 24 år)

kr. 595,00

kr. 805,00

kr. 1.020,00

Senior (Fra det år, hvori man fylder 25 år)

kr. 705,00

kr. 940,00

kr. 1.180,00

860,00

De løse timer købes hos InterSport, Aars. Man skal huske at medbringe sit adgangskort.
For de der har fast reservation til kr. 2.500,00 eller træningstimer, kan køber ”lystid” kr. 55 pr. banetime.
Kan ske 2 gange i løbet af vinteren. Dato og tidspunkt opslås. Alle spillere på banen skal tilhøre denne
kategori.

For at benytte ricochet skal man have betalt basiskontingent gældende for sin årgang eller
vinterkontingent. Derforuden koster det følgende:
Ricochet
Fast ugentlig banetime fra ca. 1. sept. til 1. maj ………………………. kr.

525,00

v/2 spillere kr. 262,50 pr. person

Løse timer der bookes fra uge til uge …………………………………. kr.

0,00 pr. banetime

De løse timer købes hos InterSport, Aars. Man skal huske at medbringe sit adgangskort.

Som medlem skal man have et adgangskort til at lukke hoveddøren op med, samt til at tænde lyset i
tennis- og ricochethallen. Adgangskortet koster 100 kr.
Alle satser reguleres årligt i forhold til prisindeks – der kan dog ske justering i forhold til fokus områder.
Alle satser godkendes årligt på generalforsamlingen.

