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dagligleder@sageneif.com

Fra: Voldsløkka Tennisbaner  <no-reply@matchi.se>

Sendt: fredag 16. april 2021 09:29

Til: post@sageneif.com

Emne: Voldsløkka tennisbaner - Baneregler!

 KOMMUNIKASJON FRA VOLDSLØKKA TENNISBANER 

 

 

 

Hei Vibeke Thiblin  

Hei,  
 
Denne eposten går til alle brukerne av Voldsløkka tennisbaner.  
 
Det er svært mange som ønsker å spille tennis på de nyrenoverte banene på Voldsløkka, og det synes vi er veldig 
stas!  
Vi ønsker alle velkommen til Voldsløkka og har fått mange hyggelige epost og telefoner fra dere med gode 
tilbakemeldinger og forslag.  
Vi leser alle epost vi får og prøver å svare på alle telefoner, men vi er en liten administrasjon så det er ikke alltid 
vi får tid til å svare på alt.  
 
Det er meget viktig for Oslo kommune (eier av anlegget) og for Sagene IF (drifter anlegget) at banene er åpne og 
gratis for alle og at flest mulig får spille.  
Banene skal være et reelt lavterskeltilbud i tennis for alle, det er vårt mål for driften av banene og for vår 
tennisklubb.  
 
For å få til dette er vi avhengig av at alle følger våre baneregler.  
Det henger oppslag om disse på alle banene og de er publisert både på Matchi og på våre nettsider. 
Vi gjentar dem også her:  

Baneregler: 

1. Spillere som har booket tid i Matchi har rett på tiden, de må kunne vise bookingen i Matchi. 
2. Bane kan bookes tidligst 5 dager i forkant, det kan kun bookes én tid/bane om gangen. 
3. Tid som ikke brukes må avbookes senest 2t før, brudd fører til at tilgang til booking sperres. 
4. Bookede baner/tomme baner der spillerne ikke har møtt opp, kan bruks av alle fom 5 min over hel. 
5. Kommersiell aktivitet er forbudt! Brudd fører til at tilgang til booking sperres. 
6. Spilletiden er totalt 1t (60 min), inkl. kosting/rydding! 
7.  Alle må rydde, kaste søppel og koste banen etter bruk. 
8. Banene skal kun brukes til tennis. 
9. Det er ikke tillatt med sko som ødelegger dekket. 
10. Der forbudt med hundelufting på banene. 

De reglene som er understreket er nye!  
De er innført for å gi flest mulig anledning til å booke/spille.  
Vi vil håndheve disse reglene strengt fremover, vår driftsleder (Kurt- Jarle Niltveit) og våre Korona-vakter på 
anlegget  (I gule vester)  følger med på dette.  
 
Svar/tilbakemelding på noen vanlige spørsmål fra dere:  
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 Kan åpningstidene økes? 
o Ja, vi har økt åpningstidene med en time på morgenen kl. 06-07. Vi får foreløpig ikke til å utvide 

åpningstidene på kveldstid, kommunen skrut av lysene automatisk kl. 22.15. Åner deg mulighet 
for å ha åpent lengre, så vil vi gjøre det og legge inn ekstra timer til booking.  

 Kan det opprettes ventelister? 
o Ja, det ble innført ventelister på alle baner fom i går. 

 Når legges nye tider ut? 
o Nye tider legges ut ved midnatt hver dag. Det går foreløpig ikke an å legge ut disse på et annet 

tidspunkt eller løpende, men Matchi jobber med å få på plass denne funksjonen. 
 Kan systemet sende ut en melding til alle spillere en antall timer før bookingen deres og minne dem på 

at de må avbooke om de ikke kan spille? 
o Nei, det går ikke. Men alle som booker skal få en bekreftelse på bookingen som minner dem på 

dette.  

Du finner Sagene IFs klubbhus rett ved banene, og her kan du vanligvis låne toalett og handle i kiosken i 
åpningstidene (man - fre 16- 22, lø og søn 9- 18).  
Under Korona er imidlertid kiosken stengt og husets åpningstid begrenset til kl. 21, men dere er velkommen til ¨å 
bruke toalettene og fylle vannflaska. 
Når vi åpner ordentlig igjen etter Korona, så oppfordrer vi alle til å bruke vår kiosk, da støtter du samtidig Sagene 
IF.  
Vi vil da også vurdere å låne ut tennisutstyr i kiosken i åpningstidene, og tar gjerne imot tilbakemeldinger fra 
dere på om dette er en god ide.  
 
Du finner mer info om Voldsløkka tennisbaner på våre nettsider her: https://sageneif.no/vare-anlegg/voldslokka-
idrettspark/voldslokka-tennisbaner  
 
Sagene IF tennis er en ung tennisklubb som foreløpig kun har aktivitet for barn og unge ungdommer.  
De har også ambisjoner om å få i gang aktivitet for eldre ungdommer og voksne, og diskuterer i disse dager 
hvordan det kan organiseres best mulig for flest mulig.  
Hvis dere har innspill til denne diskusjonen, så kan dere sende dette til undertegnede på epost.  
 
Takk for hjelpen! 
God tennis og god helg!  

Med vennlig hilsen 
 
Vibeke Thiblin 
Daglig leder Sagene IF 
----------------------------------------- 
Tlf: 22230100 (tast 3).  
E- post: post@sageneif.com  
Internett: www.sageneif.no  

  

Kontakt Voldsløkka Tennisbaner:   
Stavangergata 22 
0462, Oslo 
Telefon: 22230100 
E-post: post@sageneif.com 
Organisasjonsnummer: 985413320  
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Jeg vil ikke ha flere meldinger fra Voldsløkka Tennisbaner  

Powered by MATCHi.se  

 

 

 

 


