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Betingelser for gæster med medlemmer. 

Vedtægterne har ingen bestemmelser vedrørende dette, der 
udelukkende er nævnt på GTKs hjemmeside under ”Gæster med 
medlemmer”, som følger: 

”GÆSTER MED MEDLEMMER 
Som medlem af Gilleleje Tennis Klub er du velkommen til at spille 
med et ikke-medlem (eller et passivt medlem) som gæst. 
 
BETINGELSER 
1. Hvis du spiller single med et ikke-medlem, skal du booke 
vedkommende ind som gæst. 
2. Hvis der er to medlemmer på banen, behøver I ikke betale for 
eventuelle gæster. 
3. Man må naturligvis ikke booke et andet medlem ind og så i stedet 
spille med en gæst. 
4. OBS Det samme ikke-medlem må maksimalt deltage to gange i 
løbet af en sæson. 
 
PRIS 
Prisen for en gæst er kr. 50 uanset gæstens alder og uanset, om der 
spilles udendørs eller indendørs. 
Udendørs bookes gæsten ind i bookingsystemet, og samtidig betales 
der. 
Indendørs foregår aftale og betaling ved henvendelse til klubbens 
kasserer…” 

Jeg vil sætte pris på, hvis det kunne oplyses, hvor stort et beløb GTK 
har modtaget for betaling af ”Gæster med medlemmer” for 
udendørs og indendørs. Dette vil kunne være med til at drøfte disse 
forslag på et mere oplyst grundlag. 



Jeg er af den opfattelse, at det er i GTKs interesse, at så mange som 
muligt får mulighed for at opleve glæden ved at spille tennis, da det 
på sigt også vil kunne generere flere medlemmer. 

 

Jeg synes, at de nuværende betingelser gør det modsatte, hvorfor jeg 
vil foreslå følgende: 

For udendørsbaner (punkt 4 og alle referencer til indendørs slettes): 

”GÆSTER MED MEDLEMMER 
Som medlem af Gilleleje Tennis Klub er du velkommen til at spille 
med et ikke-medlem (eller et passivt medlem) som gæst. 
 
BETINGELSER 
1. Hvis du spiller single med et ikke-medlem, skal du booke 
vedkommende ind som gæst. 
2. Hvis der er to medlemmer på banen, behøver I ikke betale for 
eventuelle gæster. 
3. Man må naturligvis ikke booke et andet medlem ind og så i stedet 
spille med en gæst. 
 
PRIS 
Prisen for en gæst er kr. 50 uanset gæstens alder. 
Udendørs bookes gæsten ind i bookingsystemet, og samtidig betales 
der.” 

For indendørsbaner 

Her mener jeg, det er en helt anden situation i og med, at den fulde 
baneleje jo er betalt af medlemmet/medlemmerne. Heraf følger, at 
jeg har meget svært ved at se, at en gæst skal være forpligtet til at 
betale et yderligere beløb for at spille med et medlem, der har betalt 
banelejen. Det kan lettere omskrevet sammenlignes med f.eks. leje 
af en bil. Hvis man har lejet en bil, må man vel gerne tage passagerer 



med uden ekstrabetaling. Det samme burde være tilfældet med 
hensyn til leje af en indendørsbane. Et eksempel kunne være, at A og 
B lejer en bane sammen med en af disse som kontaktperson. Nu 
kunne det så tænkes, at f.eks. A ikke kan spille én eller flere gange. I 
sådanne tilfælde mener jeg, at det burde være helt ok, at B uden 
yderligere betaling så kunne tage en gæst med. Det kunne måske 
være Bs søn eller datter, der er på besøg i Gilleleje og gerne vil spille 
tennis med sin mor eller far, nu da A ikke kan. Det, mener jeg, som 
nævnt, bør ikke koste noget. GTK mister jo ikke noget ved dette, da 
den fulde baneleje er blevet betalt. Tværtimod kunne det jo være, at 
sønnen, datteren eller en helt tredje gæst kunne få blod på tanden 
og efterfølgende melder sig ind i GTK. 

 

Stig Gregersen 04.03.2023 

 

 

 

 


