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0. INDLEDNING 

Der stilles store mv til 1drztsanlæg. Krav som desværre ikke altid bliver overholdt. Vi 

kommer ofte ud for forhold (f.eks. vedrørende udformning af anlrg. bane-opbygmng m.v. 
eller i forbindelse med vcdligcboldel.scn) der. som regel pl grund af manglende viden. ikke er 
udføn korrekt. 

Resultatet bhver et anlrg. hvor der ikke opolcs de ønskede 1drrtspratauoncr. 

Det efterfølgende materiale skulle gcmc udover ~nnemgangen "'Cd rørende udf«clsc og 

ved ligeholdelse af tcnoasanlæg forta:lle om de situationer, der medvirker til en opumal løsning 

af anlægget. 

Emnet, der omhandler tennisbaneanlæg, er opdelt i 2 afsnit . 

1. ANLÆGGELSE AF TENNISANLÆG 

2. VEDLIGEHOLDELSE AF TENNISANLÆG 



1. NYANLÆG 

l. 1. PLANLÆGNING 
Når der er truffet beslutning om at udføre et tennisbaneanlæg, er det vigtigt, at 
planlægge aktiviteter som f.eks.: 

VALG AF AREAL 
UDFORMNING AF ANLÆG 
VALG AF BELÆGNING 
ARBEJDETS UDFØRELSE 

der resulterer i det færdige tennisanlæg. 

1. 2. AREALET 
Der er flere hensyn at tage, når arealet til tennisanlægget skal vælges. 
F.eks kan nævnes: 

JORDBUNDSFORHOLD 
UDNYTTELSE AF AREALET 
EVENTUEL AFSTAND TIL EKSIST. OMKLÆDNINGSBYGNING m.v. . 
NABOER 
LÆFORHOLD 
UDFORMNING AF AREALET (skal gerne indpasses smukt i det samlede 
anlæg). 

1.3. UDFORMNING 
Tennis kræver stor koncentration af udøverne, hvorfor der foruden en optimal 
udnyttelse af arealet stilles store krav både til banen og til omgivelserne omkring 
banen. 
Her tænkes på: 

SOL 
VIND 
BEVOKSNING 
TILSKUERE 
SOCIALE FORHOLD 

Tennisbanen skal på grund af solen orienteres nord-syd. Der skal sørges for gode 
læforhold, hvilket kan ske ved en tæt beplantning i hegnshøjde eller ved en jordvold 
med en tæt lav beplantning. Jordvolden er samtidig en god støjmur. 
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Beplantningen giver endvidere den ønskede gode og rolige baggrund for enden af 
banen. 

Plantes der træer på anlægget skal de placeres, således at de ikke kaster skygger 

ind på banen. Endvidere bør sikres, at der kommer mindst muligt nedfald fra bevoks-
ningen på banen. · 

Anlægget bør udformes således, at der bliver mindst mulig trafik for enden af banen. 

TILSKUEREFORHOLD PÅ BANENS LANGSIDER 

På anlægget bør man afsætte plads til en slåmur. Ved placeringen skal man være 
opmærksom på støjgener fra slåmuren. 
Det er vigtigt at der udover tennisspillet er mulighed for socialt samvær. 

På de efterfølgende sider er der vist forslag til indretning af et tennisbaneanlæg. 
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o-f- NEDLØBSBRØNQ 
MED VANDLÅS OG DÆKSEL. 

d. DÆKSEL KOTE. 

r. RISTEKOTE . 

b. BUNOLØBSKOTE. 

H1 3,Sm HØJT HEGN. 

H2 1,2m HØJT HEGN. 

H3 1,2 - 3,Sm HØJT HEGN 

H, ÅBNING. 

• LYSMAST . 

0,6- 3,5 rn HØJT HEGN 

0,6 m HØJT HEGN 

IDRÆTSCENTER I SØNDERBORG TENNISANLÆG 
PLAN AF BANEANLÆG J:200 DATO 2-8-1976 

LEDNINGER I JORD REV. 9-8-1976 

TERRÆN-,KLOAK- OG ELANLÆG __ TEGN. NR. 5/4.229/1 
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1.4 BANEMÅL 

Tennisbaner udføres normalt som doublebaner og banemAl til sikkerhedsomrlde 
(hegn) er normalt 18x36 m. 
Mllangivelse er udvendig linie. 
Lioiebredde normalt 5 cm. 
Ved singlespil anvendes normal doublenet. Der anbringes netstolper (tra:pinde) i 
en afstand pl 0,914 m fra singlebanens sidelinie, diedes at nettets højde pA dette 
sted bliver 1,07 m. 
En singlebanes mll (sikkerhedsområde) er 15,26 (15,55) x 36 (36,57) m. 
Der henvises til efterfølgende mMskitse fra bogen. 

BYGNlNG AF TENNISHAL ØKONOMI OG FINANSIERING 
TEKNISK ORIENTERING 

-
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I I L ______________ _j 

BAHEHÅL A B H0jDf 

VED NET VED BAGLINIE 
I DAVIS CUP OG ANDRE OFFICIELLE 16,29 36,57 9,0 6,0 
MESTERSKABER SOH ER UNDER 
OEN1NTERNA TIONALE FEOERA TION 
IHUUGHED FOR OISPENSA TIDNI 

TRÆNING M.V. HIN. 18 36 1,0 1.,8 

OPSTREGNING 

UNIEBREDDE: 2 S - 5 CM DOG SKAL SERVE MIDTLINIE OG MIDTERNÆRKE VÆRE 
5° CH OG BÅGLINIEN HÅ VÆRE OP TIL 10 CN 

ØVRIGT 

NETSTOLPENS DIAHETER/SIOELINIE MAX. 7,5 CH 

NETTETS H0JDE 0,911. PÅ MIDTEN OG 1,07 VED DE RESPEKTIVE STOLPER 

USENÆVNTE NÅL ER I H. 

TAL HED DTF INDEN MÅL FAS TL ÆGGES. 
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► 

1,5 TENNISBELÆGNINGER 
Belægningerne er enten vandtætte eller vandgennemtrængende. Ved en vandtæt belægning ledes overfladevandet via overfladen til dræn, medens det ved en 
vandgennemtrængelig belægning foruden via overfladen ledes til dræn gennem belægningen. 

Tennisbaner uanset type udføres med ensidigt tværfald på ca. 10 0/00. 
Udendørs tennisbelægninger kan opdeles i 3 grupper: 

1. GRUSBANER (Vandgennemtrængelig). 
2. ASFALTBANER (Vandtæt) 
3. KUNSTO FBANER(Vandgennemtrængelig/vandtæt) 

1.5.1. GRUSBANER 
Grusbaner er billige i anskaffelse, men dyre i vedligeholdelse og pasning. 
Spilletiden er begrænset til perioden 1.5. - 1.10. 
Spillefladen er, når den er vedligeholdt god. 

1.5.2. ASFALTBANER 
Asfaltbaner er billige i anskaffelse. 
Ingen daglig vedligholdelse. 
Der kan spilles på denne bane hele året. 
Spillefladen er mindre god. 

1.5.3. KUNSTSTOFBANER 
Kunststofbaner er dyre i anskaffelse. 
Afhængig af produkt ingen daglig vedligeholdelse. 

Der kan spilles på denne bane hele året. 
Spillefladen er, når den rigtige belægning vælges, god. 

Ved valg af produkt: Tal med Dansk Tennis Forbund. 

1.6 BANENS OPBYGNING 

1.6.1. JORDARBEJDE 
Såfremt der ikke skal udføres bundforstærkning, udgraves til råjordsplanum. 
Træffes der på lokalt dårlige områder med blød bund, kan der blive tale om 
udskiftning af jord. 
V. · d 'kk lir huller hvor vandet kan samle sig (vandlommer). 1gt1gt at er 1 e ops " , 



t.6.2. KLOAKARBEJDE 
Banen hæves over det omkringliggende a I ål rea s edes at vand bl d "kk 
kommer ind på banen. Et drænsyste , a e m.v. 1 e 

m tranporterer overfladevandet til 
afløbssystemet. 

t.6.3. BANEBEFÆSTELSE 
Se almindelige forudsætninger for tilbudsgiv · ed mng v udførelse af tennisbaner. 

1.6.3.1. GRUSBANER (vandgennemtrængelig) 

1. Spilleflade 
2. Slaggemellemlag 
3. Slaggebundlag 
4. Bundsikring 

1. 

2. 

3. 
4. 

Rødgrusbanen er den mest almindelige udendørs tennisbane i Danmark og teglgrus med 
lerindhold er den mest almindelige spilleflade. Spillefladen min. 2 cm p~ hele 
arealet. Ved anlæggelse af rødgrusbaner skal der påregnes ca. 20 tons pr. bane 

grus. 
Slagger er blevet en mangelvare og vi skal derfor være opmærksom på, at 

slaggerne opfylder betingelserne. 
Vi oplever ofte, at der er anvendt et forkert slaggemateriale, der kan betyde en for 
dårlig vandgennemtrængelighed eller måske en for hurtig udtørring af banen. 
Slaggebundlag og - mellemlag udgør tilsammen slaggebærelaget og skal have 

følgende egenskaber: 
Slaggebundlaget virker som dræn, der transporterer det nedsivede 

overfladevand til dræn. 
Slaggemellemlaget skal tilføre rødgruslaget fugtighed, inden vandet via slagge-

bundlaget føres til dræn. 
Bærelaget kan, såfremt det opfylder kravet til ovennævnte egenskaber udføres af andre 

materialer. 
Der etableres vandingsanlæg til vanding af banen. 

12 



1.6.3.2. ASFALTBANE(vandtæt) 

1. Pulverasfalt 0/5 45 kg/m2 
2. Grusasfaltbeton 115 kg/m2 
3. Mekanisk stabilt grus 
4. Bundsikring 

Toplaget-asfaltlaget- bør ikke være drænasfalt (vandgennemtrængelig) idet 
overfladen er for ujævn til tennis. 
Der etableres spulehane til rengøring af banen. 

1.6.3.3. KUNSTSTO FBANE (vandtæt/vandgennemtrængelig) 

1. Kunstofbelægning 
2. Asfalt / Drænasfalt 
3. Mekanisk stabilt grus 
4. Bundsikring 

. . -- - .. ·- -~ 

Kunstgræsbanen (vandgennemtrængelig) er i dag den mest almindelige 
kunststoftennisbane. Opmærksomheden henledes på opbygningen, hvor der kan 
være forskel på bærelaget, bl.a. med eller uden grusasfaltbeton. 

Der etableres spulehane til "rengøring" af banen. 
Der henvises til firmaernes forskrifter og vejledninger samt til Dansk Tennis 

Forbund. 

1. 

2. 

3. 
4. 

1. 

2. 
3. 
4 . 



1. 7. ALMINDELIGE FORUDSÆTNINGER 
FOR TILBUDSGIVNING VED UDFØRELSE AF TENNISBANER 

Udgivet i samarbejde 
med danske belægningsentreprenører af 
DANSK TENNIS FORBUND 
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1.8. HVEM KAN UDFØRE ARBEJDET? 
Entreprenører med idrætsa 1 ( • ) . . . n æg tennis som speciale kan udføre arbejdet. 
Entreprenørhste kan rekvireres hos Dansk Tennis Forbund. 
Arbejdet udbydes normalt i indbudt licitation. 

Man~e klubber, specielt nyetablerede, ønsker at udføre baneanlægget ved frivillig 
arbejdskraft. Det kan ogd lade sig gøre, når der er tale om rødgrusbaner, men det 
kræver 

EN KVALIFICERET ARBEJDSLEDER 
ET PROJEKT 

OG EN ARBEJDSPLAN 

Vi skal henlede opmærksomheden på, at såfremt der f.eks. opstår fejl i udførelsen, 
forkert materialevalg eller for stort materialeforbrug er der ingen garanti og 
slutresultatet kan prismæssigt risikere, at blive af samme størrelse som 
entreprenørens tilbud. 

Jeg har de sidste ca. 20 år hjulpet klubber med anlæggelse af tennisanlæg og 
mange anlæg er udført ved frivillig arbejdskraft med et godt resultat til følge. 
Mange klubber, specielt de nyetablerede, ønsker på grund af økonomien selv at 
udføre arbejdet. 

Til orientering vedlægges kopi af materiale vedrørende udførelse af 2 tennisbaner i 
Asserballe, Augustenborg Kommune. 
Kommunen bad mig udarbejde projekt, indkøbe materialer samt føre overtilsyn med 
arbejdernes udførelse. 
Medlemmerne har uden forudgående kendskab til tennisbaner udført samtlige 
arbejder eksklusive opsætning af hegn, udlægning af linier, tilslutning af dræn og 
tilslutning af vandingsanlæg. 
Arbejdsplan samt materialepriser fremgår af vedlagte bilag. 

Såfremt banerne udføres af et firma, vil prisen for 2 rødgrusbaner (afhængig af 
jordarbejdet) andrage ca. kr. 300.000 - 350.000 ekskl. vandingsanlæg og moms. 
Endvidere forslag til lysanlæg i Esbjerg Idrætspark. 



1.8. l. BILAG 1-1S 

1. Tennisanlæg i Asserballe plan 1:200, 1:1000 

2. Tidsplan 

3. Skrivelse vedr. tidsplan 

4. Skrivelse vedr. tilbud pli delopgaver 

5. Tilbud 

6. Accept 

7. Opgorelse 

8 . Skrivelse vedr. lysanlæg 

9. Beskrivelse (lysanlæg - 2 baner) 

10. Beskrivelse (lysanlæg - 3 baner) 

11. 

12. 

Tegning 

Tegning 

(lysanlæg - 2 baner) 

(lysanlæg - 3 baner) 
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BELIGGENHEDSPLAN 1:1000 

KOTER ER RELATIVE OG I M. 
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iENNISBANEANLÆ G 
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Dato 03.04.1990 

Rev. 
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► 
gustenborg Kommune 

A~oregade 20 
~440 Augustenborg 

vedr. Tennisanlæg i Asserballe. 

3. april 1990 

Med henvisning til møde torsdag den 29.3.1990 fremsendes tegning 

af 3.4.1990, samt foreløbig tidsplan. Endvidere har jeg bedt om 

pris på hegn hos , samt om pris på delopgaver hos 

1 . Projekt udarbejdet. 
2. Tennisanlæg afsættes (Bent Kristensen+ KEL) 
3. Etablering af byggepladsindkØrsel ved landevej. 

(Syd-vest hjØrne af sportspladsen) (Arbejdshold). 
4, Jordarbejde. Råjordsplanum ca. 30 cm under de på tegning 

angivne koter. 
Jord indbygges i voldanlæg. 

s. Udlægning af mekanisk stabilt grus 10 cm. 
NSG tromles (Arbejdshold). 

6. Udgravning og lægning af dræn. (Arbejdshold). 
Eventuel udgravning for vandledning. (Arbejdshold). 

7, Dræn tilsluttes kloak. (Kloakmester). 
s. Levering af slagger • . 
9. Udlægning af slagger (ca. 12 cm) 

Udlægges efter snor. (Arbejdshold på 6-8 personer). 
Skovle+ trillebør. (Arbejdshold). 

10. Levering af stenrnel/finslagge. 
11. Udlægning af stenmel/finslagge. 

Udlægges efter leder {rør). (Arbejdshold på 6-8 personer). 

Skovle+ trillebør (Arbejdshold}. 

20 



12 · 
13• 
14 • 

15 • 
16° 
17 • 
18° 

- 2-

Levering og opsætning af hegnsstolper Levering og opsætning af hegn Levering og udlægning af rØdgrus, linier m.v. pedersen). 
Lukning af jordvold {Arbejdshold). Finregulering af jordvold {Arbejdshold). Beplantning af jordvold. Lav tæt beplantning. (Arbejdshold). Retablering af byggepladsindkØrsel. 

Med venlig hilsen 

Bilag: FØlgeskrivelse til 
Skrivelse til . 

SJ30016 
KEL/BA 

ForelØbig tidsplan af 3,4.1990 . 



3 . april 1990 

vedr• Tennisanlæg i Asserballe. -
henhold til telefonsamtale d.d. skal der udføres _ 2 rØdgrusten-

1 . baner i Asserballe. nlS 
regning af 3.4.1990 vedlægg7s: . 
Banerne skal udføres ved frivillig arbejdskraft, men med mulighed 
for at delopgaver udfØres af et professionelt firma. 
Jeg ønsker derfor pris på fØlgende delopgaver. 

a) 
b) 

c) 

Levering af slaggebundlag. 
Levering og udlægning af rØdgruslag inklusive linier, net og 
netstolper. 
Levering af vandingsanlæg som i Augustenborg. ( Asserballe 
udfØrer gravearbejde og eventuelt smedearbejde). 

Med venlig hilsen 

Bilag: ForelØbig tidsplan af 3.4.1990. 

SJ30016 
KEL/BA 

22 
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vedr,: Anlæg af 2 tennisbaner i Asserballe 
~ 

Dato: 

1990.04.20. 

ld til skrivelse af 3 a · 1 1 henho · pri l990 fremsendes hermed 
tilbud på ovennævn te : 

Tilbudet omfatter: -
Levering af grovslagger, 203 m3 

Levering af finslagger, 65 m3 

Eventuel udlægning af finslagger 

Levering og udlægning af 40 ton rød 

teglgrus, nedlægning af søml~se 

plastlines samt opsætning af 

netstolper og net 

Levering og nedgravning af vandingsanlæg 

med 6 stk sprinkler pr bane og åbne/lukke 

haner ved indgangslågen (udført som i 

Augustenborg) 

Udfører De selv vandledningsarbejdet , 

kan vi tilbyde materialerne leveret for 

Kr. 25.680,00 

Kr . 13. 585, 00 

Kr. 19.390,00 

Kr. 69.865,00 

Kr. 28.400,00 

Kr. 16 . 9 00, 00 

De anførte priser er excl. moms og gældenden til 1. juni 1990. 

AB-72 samt Entreprenørforeningens forbehold uds.nr. 49/87 er 

gældende. 

Idet vi håber, De vil gøre brug af vort tilbud, forbliver vi 

Med venlig hilsen 
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vedr. Tennisanlæg i Asserballe. -
For Augustenborg Kommune accepteres 

Levering af grovslagger 203 m3 
Levering af finslagger 65 m3 

Levering af materialer til 
vandingsanlæg 

Levering og nedlægning af 
sØrnlØse Plastlines 
samt levering og opsætning 
af netstolper og net 

BelØbene er ekskl. moms. 

2. maj 1990 

Deres . tilbud af 20.4.1990° 

kr. 25.680,00 
kr. 13.585,00 

kr . 16.900,00 

kr. 19.997 , 00 

Levering og udførelse i henhold til vedlagte tidsplan og efter 
nærmere aftale. 

Bilag: 

SJ30016 
KEL/BA 

Tegning af 3.4.1990, 
Tidsplan af 3.4.1990. 

Med venlig hilsen 

6 
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..iJSANLÆG I ASSERBALLE 
rEN1" 

J. 

2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

IALT 

JORDARBEJDE ( .FI~ I'/ A ) 

MSG 

KLOAK 

GROVSLAGGE 

FINSLAGGER 

HEGN ( r- I r-a-, A) 

RØDGRUS 40 T 

ca. 

ca. 

LINES, NETSTOLPER, NET (F/1,..'lf➔) 

HONORAR ca. 

V ANDINGSNLÆG MATERIALER 

VANDINGSANLÆG STIKLEDNING 

BEPLANTNING- PLANTER 

UFORUDSETE UDGIFfER 

kr. 11.258,00 

kr. 23. 000, 00 

kr. 5. 742.00 

kr. 25. 680,00 

kr. 13.585,00 

kr. 48.580,00 

kr. 27.200,00 

kr. 19. 997,00 

kr. 10. 000. 00 

DATO 
NAVN: 

30.4.90 
KEL 

ca. kr. 40.000,00 

kr. 39.265,00 

kr. 48.580,00 

kr. 27.200,00 

kr. 19.997,00 

ca. kr. 10.000,00 

ca. kr. 185.042,00 

kr. 16.900,00 

ca. kr. 0,00 

ca. kr. 2.000,00 

ca kr. 1.058,00 

ca. kr. 205. 000, 00 

~ 
•I 

I . 



ESBJERG TENNISKLUB 
DATO: 6.8. 79 

NAVN:KEL 

I følge dansk standard skal der til træningsbrug være en belysningsstyrke på 200 lux og en regelmæssighed på min. 0, 35. Skal vi overholde regelmæssigheden på min. 0,35 skal masterne være: 

Anlæg 2 baner ca. 20 m høje. 

Anlæg 3 baner ca. 30 m høje. 

Et helt urimeligt krav 

De på de fremsendte tegninger viste anlæg er billigste løsning, som vi kan acceptere når der er tale om træningslys. 

Anlæg 2 baner (12 m master) belysningsstyrke ca. 210 lux og en regelmæssighed på ca. 0,25. 

Såfremt der ønskes (anlæg 2 baner) 18 m master i stedet for 12 m master medfører det en 
merudgift på ca. kr. 20. 000, - ekskl. moms. 
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3o, juli 1979 

Beskrivelse for udførelse af lysanlæg (2 baner) ved Esbjerg Tennisklub. 

Ved den eksist. tavle monteres 1 stk. 63 A afbryder med sikringsholder 

DO 2 incl. 5o A, 2 stk. !.fV 2 kontaktorer og en lo A styreledningssikring, 

Ved hver mast monteres en ISO 3o kasse 141S2o52 indeholdende 4 stk. auto

matsikringer lo3N2lo3, hvorfra hver lampe tilsluttes via 2.xl,5 PVIK, for

skruningsdåse og bevægelig ledning . I de to kasser, hvor 4,xlo kablet sløj

fes, monteres en stigeledningsklemme 169D2242, 

De 4 master f orsynes hver med 4 projektører, ialt 16 stk. 

9. 



3o. juli 1979 

Beskr i velse f or ud.førelse af lysanlæg (3 baner) ved Esbjerg Tennisklub. 

Ved den eksist. t avle monteres 1 stk. 63 A afbryder med sikringsholder 
DO 2 i ncl . 63 A, 2 stk . MV2 - 25 kontaktorer og en lo A styrelednings
s i kri ng . Ved hver mast monteres en ISO 3o kasse 141S2o52 indeholdende 
6 stk . automat sikri nger lo3N2lo3, hvorfra hver lampe tilsluttes via 
2xl,5 PVIK, forskruni ngs dåse og bevægelig ledning. 
I de to kass er, hvor 4,xl o kablet sløjfes, monteres en stigelednings
kl emme 169D2242. 

De 4 master f orsynes hver med 6 projektører, ialt 24 stk. 

1 (). 
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OMKLÆDNING 

KLUBLOKALE 

TRANSFOR MER 

2x 1,5 PVIK 
4x 10 PVIKS 
L x 10 PVIKS 



SlG~TURER : 

I'! /-_, l , 
J .' • 

e MAST SOM DELTALUX TYPE 1212" INCL FUNOAMENTSEKTION F2 OG TOPBESLAG F' 

PROJEKTØRER SOM 2 STK. DELTALUX lYPE JS 1s,s, 2 STK. TYPE JS 1516, 

JNCL. 1S00 W HALOGENGLØDELAMPER TYPE S 15. 

d lfBRYOER 102 J 3020 / 102 J 0035 

ESBJERG TENNISKLUB 
TENNISANLÆG 
BANEBELYSNING 1: 500 
ELAN LÆG 

DATO 17.07.1979 
REV. 30.07.1979 
TEGN. NR. 

30 



r 

t ----- - - - -~ - -- -

OMKLÆDNING 

KLUBLOKALE 

TRANSFORMER 

2x 1,5 P"IK 
4x 10 PVIKS 

• 4 x 10 PVIKS 



~AJVBEB' · 
• MAST SOM DELTALUX TYPE 1824 INCL. F\JNDAMENTSEKTION F' OG TOPBESLAG T6, PROJEKTØP.ER SOM 2 STK. DEL TALUX TYPE JS 151.S, 2 STK. TYPE JS 1S16 00 2 STK .J5 ,soa, lNCL. 1500 W HALO GEN GLØDELAMPER TV PE SI 5 <f AFEIRVDER 102 J 3020/ 102 J 0035 

I ESBJERG TENNISKLU B I 

TENNI SAN LÆG 
BANEBELYSNING 1• 500 

~ ELANLÆG 

DATO 17. 07. 19 79 
REV. 30.07.1979 
TEGN. NR. 
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2. BANEPASNING/VEDLIGEHOLDELSE 

2.1 HVEM UDFØRER ARBEJDET? 
Tennisklubberne er så heldigt stillet, at der er tradition for, at tennisspillerne selv 
deltager i den daglige vedligeholdelse af tennisanlægget. Sammen med 
baneinspektøren udfører medlemmerne den daglige vedligeholdelse, medens efterårs
og forårsklargøring normalt udføres af baneinspektøren, der også har ansvaret for 
anlægget. 
Baneinspektøren er medlem af bestyrelsen og har enten medlemmer, ansat personale, 
kommunen eller et firma til at udføre arbejdet. 
Der er ikke skrevet megen litteratur om vedligeholdelse af tennisbaner. Det sidste, jeg 
har noteret, er en artikel fra 1989 i Tennisavisen under klubservice. 



2.2 EFTERÅRSKLARGØRING 

For mange klubber er efterårsklargøring ensbetydende med at tage net ned, sætte 

rekvisitter i depot, afdække linier, afbryde for vandet og lukke anlægget. 

Efterårsklargøringen kan med fordel udvides til også at omfatte en del af de arbejder 

mange først udfører om foråret. Således at efterårsklargøringen omfatter følgende: 

a. Net m.v. lægges i depot. 
b. Blade m.v. fjernes fra banen. 

c. Højdepunkter "høje" høvles af og det afltøvlede grus bortkøres 
sammen med det løse grus, der normalt har samlet sig langs 
hegnet. 

Opretning af banen udføres således, at banens oprindelige profil 
genskabes. 

d. Alger, mos og andet ukrudt luges væk, og der sprøjtes med 
vækstdræbende midler. 

e. Lunker (huller) opfyldes med nyt grus. 
f. Linier (i dag anvendes kun plastlinier) afdækkes af hensyn til 

frost. 

g. Kloaksystem (dræn) efterses og brønde renses. 
h. Der lukkes for vandet, således at der ikke opstår frostskader. 
i. Rekvisitter efterses og stilles i depot. Eventuelt nyt bestilles. 
j. Anlægget aflåses. 

k. Grus bestilles til levering inden forårsklargøring. 
(Mængden af grus afb.ænger af aktiviteterne på banen. Normalt 
bruges der mellem I og 1,5 tons grus pr. bane pr. år). 

2.3 FORÅRSKLARGØRING 
Klargøring af banerne kan først ske, når frosten er af jorden (helst ikke risiko for 

nattefrost), og banen kan betrædes uden at toplaget ødelægges. 

Såfremt arbejderne nævnt under efterårsrengøringen er udført, omfatter 

forårsrengøringen følgende: 

a. Fjerne og lægge linieafdækning i depot. 
b. Blade, grene, ukrudt m.v. fjernes fra banen. 

c. Rivning af banen. 
d. Udlægning af nyt grus. Eventuelt mindre justeringer. 

Det tilstræbes, at toplaget holder sin oprindelige tykkelse (2-3 

cm). 
e. Tromling og vanding. 
f. Net opsættes og banerekvisitter bringes ind på banen. 
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Vi har gennemgået grusbaner, men skal med hensyn til asfaltbaner og kunststofbaner -
udover at henvise til leverandørens forskrifter - nævne følgende: 

ASFALTBANEN 

a. Banen renholdes for blade m.v. 

b. Banen højtryksspules ved sæsonstart og sæsonafslutning. 
c. Kloaksystem efterses. 

d. Eventuelle reparationer af topbelægning udføres af asfaltfirma. 

K UNSTSTOFBANEN (FAST OVERFLADE SOM PVC) 
a . Banen renholdes for blade m., .. 

b. Banen højtryksspules ved sæsonstart og sæsonafslutning. 
c. Kloaksystem efterses. 

d. Eventuelle reparationer (struktursprøjtning) udføres af 
levera odøren. 

KUNSTSTOFBANEN (KUNSTGRÆS) 
a . Banen renholdes for blade m.v. 
b. Sandet lægges pj plads og efterfyldes med manglende sand ·red 

sæsonstart. 
c. Kloaksystem efterses. 
d. Eventuelle reparationer udføres af leverandøren. 

2.4 DAGLIG VEDLIGEHOLDE~E 
Den daglige vedligeholdelse udføres af medlemmerne og af baneinspektøren. 

Medlemmernes opgave: 
Afhængjg af vejret vandes banen, inden spillet påbegyndes. SUreml der forefindes 
automatisk vandingsanlæg. har baneinspektøren sædvanligvis udarbejdet regler for 
vanding. 
Når spillet er afsluttet, fejes banen (gruset la:gges pi plads), og er der under spillet 
fremkommet huller, lukkes de almindeligvis med foden. 
Det er meget vigtigt, al gruset lægges pA plads umiddelbart efter spi llet, bl.a. for at tage 
højde for regnbyger. - Se skitse. 



For at gruset bliver inde på aktivitetsområdet, bør banen fejes som vist p! skitsen. 
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Baneinspektørens opgave: 

Baneinspektøren har overopsyn med anlægget og udfører reparationer på banens toplag, 
net, hegn m.v. 

Det kan anbefales at besigtige banen umiddelbart efter en regnbyge, hvor slid på banen 
(lavninger) kan konstateres. Indtegnes på banerapport. 
Toplaget udbedres bedst, når vandet er af banen og endnu vid, ved at sprede grus i 
lavningerne (tørmetoden). 

Udbedres top laget ikke løbende, opstår der på grund af slid på banen store lavninger 

(f.eks. ved baglinien). Lavningerne er nu blevet så store, at det ved reparation er 

nødvendigt at løsne gruset og med skiftende mellemrum tilføre grus, vande og tromle 

(vådmetoden). 

Ved turneringsarrangementer kan det blive nødvendigt at have grus til rådighed, men 
ellers er det normalt kun baneinspektøren, der har adgang til gruset. 

I forbindelse med regnvejr ved tumeringsarrangementer er skumgummimåtter det mest 
effektive middel til optagning af eventuelle vandpytter og derefter udlægges grus efter 

tørmetoden. 

Asfaltbanen - Kunststofbanen (fast overflade som PVC) 

Udover at rengøre banen for blade m.v. ingen daglig vedligeholdelse. 

KUNSTSTOFBANEN (KUNSTGRÆS) 
a. Banen renholdes for blade m.v. . 
b. Ca. I gang om ugen lægges sandet på plads (kan udføres af 

medlemmerne som daglig rutine ligesom ved grusbanen). 

c. Der efterfyldes med sand. 
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AFSLUTNING 

Er ~er spørgsmål vedrøre~de vedligeholdelsen. eller er der planer om et 

proJekt. skal du selvfølgelig søge teknisk bistand, inden du plbegyndcr 

arbejdet. Derved opnås et optimalt resultat., og de omkostninger. der 

pålægges. vil tjenes tilbage igen. 

Som medlem af teknisk udvalg Br jeg dagligt henvendelser med spørgsmlJ 

om stort set alt inden for tennis. Spørgsmålene ko~r fra klubber. 

entreprenører og rådgivere. Men desværre er mange af hcnvcndclscmc 

om opgaver. der er udført med cl mindre hcldjg1 resultat. 

Denne sagsgruppe. der er sligende, giver ofte de imphccrede parter en 

ubehageHg oplevelse, hvor de foruden at bruge en masse tid som regel ogd 

må acceptere en ekstra omkostning. I fremtiden skal v1 undgl disse uheldige 

episoder. 

Derfor opfordres alle klubber til at ringe til Dansk Tennis Forbundi 

sekretariat tlf. 43 26 26 60 inden en opgave påbegyndes for at B oplyst, 

hvilken bistand Dansk Tennis Forbund kan give. 

Det koster illc noget at spørge. og hellere en gang for meget end en gang for 

Lidt 


