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 Vellirnir eru til afnota af meðlimum klúbbsins, nemendum og gestum Tennisklúbbs Víkings.    

Vellirnir eru einungis ætlaðir til tennis iðkunar.    

 Opnunartími tennisvellina  er frá 08:00 til 22:00 nema keppni dragist fram yfir þann tíma.   

 Félagsmeðlimir mega koma með gest / gesti með tilskildu gestagjaldi 2.000 kr. / mann (einliða) og 1.500 kr. / mann 

(tvíliða).   Greiðsla leggst inn á reikning félagsins  -  0313-26-10610, kennitala 700688-1439 og tilkynning sendist á 

netfangið viking@tennis.is áður en tími hefst.   

 Í netbókanir á völlunum þarf að koma fram nafn meðlima og gesta við bókun.     

 Að hámarki eru 4 leikmenn  leyfðir á vellinum í einu (nema á meðan á klúbbastarfi stendur).  

Áhorfendur eru ekki leyfðir á vellinum nema á afmörkuðu áhorfendasvæði. 

 Eingöngu þjálfarar félagsins mega vera með tennisþjálfun og námskeið á vellinum nema þegar um liðakeppni er að ræða 

eða leyfi frá félaginu. 

 Leyfðir eru einungis tennisskór samkvæmt alþjóðlega tennissambandsins –  bannað að spila á fótbolta / hlaupa / takka 

skóm.   

 Tennisspilarar þurfa að ganga hljóðlega inn á tennisvellina. 

 Muna að sópa völlinn eftir notkun. 

 Brýna skal fyrir spilurum,  þjálfurum og öðrum viðkomandi að sýna svæðinu virðingu og ganga vel um tennissvæðið. 

 Allt rusl skal setja í rusladalla á svæðinu. 

 Tennisspilarar bera ábyrgð á tjóni og skemmdum þeirra á svæðinu. 

 Glerílát eru bönnuð á öllum tennissvæðum. 

 Tyggigúmmí er bannað á gervigrasinu. 

 Reykingar og notkun munntóbaks eru með öllu óheimil á tennissvæðinu. 

 Áfengisauglýsingar eru með öllu óheimilar á svæðinu sama á við um vörumerki áfengistegunda. 

 Öll notkun línuskauta, hlaupahjóla, hjólabretta og reiðhjóla er bönnuð inni á gervigrasinu. 

 Ekki skal spila tónlist á svæðinu  á meðan aðrir eru að spila og eftir kl.21.30 

 Öll gæludýr eru bönnuð á svæðinu. 

 Tennisspilarar, gestir þeirra og áhorfendur sem fylgja ekki ofangreindum reglum verða beðnir um að fara án 

endurgreiðslu.                                                                                                                          Stjórn Tennisklúbbs Víkings 


