
 

Information och villkor för abonnemang SLTK 

SLTK vill genom denna informationsskrift informera om vissa förändringar avseende kontrakts- och 
trivseltider. SLTK vill särskilt betona att förändringarna uteslutande syftar till att göra SLTK:s fina 
tennistradition mer tillgänglig och rättvis för alla. Genom ändringarna kommer fler banor att kunna utnyttjas 
till alla medlemmars fördel. 

Innehavare av en kontraktstid och/eller ansvarig för trivselgrupp ombeds att senast den 31 maj 2017 bekräfta 
bilagda villkor för sitt abonnemang genom svarsmail till kansliet@sltk.se. Om bekräftelse inte inkommer inom 
angiven tid kommer abonnemanget att upphöra automatiskt från och med den 1 juni 2017. 

SLTK erbjuder idag kontrakts- och trivseltider till ett fåtal medlemmar och har sedan länge beslutat att inte 
erbjuda fasta tider till fler medlemmar. I de flesta fall sker sådan banuthyrning på attraktiva tider. 
Tennisintresset inom SLTK har under senare år ökat kraftigt och beläggningen på innebanorna är hög. Antalet 
tillgängliga bantimmar för strötidsbokning under attraktiva tider är mycket begränsat och kontrakts- och 
trivseltider tar en oproportionellt stor del av våra banor i anspråk. Det ligger alltså i huvuddelen av våra 
medlemmars intresse att frigöra fler banor för strötidsbokning. SLTK har mot denna bakgrund övervägt att 
helt avskaffa kontrakts- och trivseltider, men har istället beslutat att reducera antalet abonnemangstimmar.  

Styrelsen kan också konstatera att kontrakts- och trivseltider står outnyttjade i en allt för hög omfattning. Ett 
antal kontraktstider verkar dessutom nyttjas av andra personer än innehavaren av kontraktstiden. Tomma 
men bokade banor är en stor källa till frustration, framför allt hos alla de medlemmar som inte åtnjuter 
förmånen av en kontrakts- och/eller trivseltid. SLTK har för några år sedan infört regler om att tider som inte 
nyttjas ska avbokas inom viss tid. Syftet är att frigöra bantider för strötidsbokning så att tennishallen kan 
användas så mycket som möjligt av alla medlemmar. Reglerna innehåller även bestämmelser om s.k. ”no-
shows”, vilka innebär att förmånen att nyttja en kontrakts- eller trivseltid kan upphöra om avbokning vid 
upprepade tillfällen inte sker på föreskrivet sätt. SLTK har dock hittills inte aktivt tillämpat denna regel. SLTK 
avser också säkerställa att en kontraktstid regelmässigt inte nyttjas av någon annan än innehavaren.   

Styrelsen har nu gjort en översyn av befintligt arrangemang med kontrakts- och trivseltider och beslutat att 
göra vissa förändringar. Dessa kommer att träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2017. I korthet 
består förändringarna i att kontrakts- och trivseltider kommer att utgöra en och samma kategori som 
fortsättningsvis benämns abonnemang. För trivselgruppernas del innebär detta att endast en person 
kommer att vara abonnent och kontrakterande part till SLTK (detta har bl.a. administrativa fördelar eftersom 
samtliga abonnenter därmed kan använda MATCHi för avbokning). Den kanske mest omfattande 
förändringen är att en abonnent endast kommer att erbjudas en abonnemangstid per vecka. De abonnenter 
som för närvarande disponerar två eller fler timmar, antingen i följd eller vid olika tillfällen, kommer således 
endast att kunna disponera en av dessa. Som ett förtydligande betraktas alltså trivselgrupper som disponerar 
flera timmar fortsättningsvis som en och samma abonnent som kommer att erbjudas en abonnemangstid 
per vecka. Hyran för ett abonnemang kommer att utgå per fullt halvår (en abonnemangsperiod) utan 
uppehåll för abonnemangsavgift under sommarmånaderna. SLTK avser också att börja tillämpa reglerna om 
”no-shows”. Det är alltså viktigt att varje abonnent följer de regler som gäller för avbokning.  

Villkoren för ett abonnemang biläggs till denna informationsskrift. 

Vi ses på banan! 

/ Styrelsen 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Villkor för abonnemangstid SLTK 

1. En abonnemangsperiod löper halvårsvis från den 1 januari till den 30 juni respektive den 1 juli till 
den 31 december. Abonnenten disponerar under abonnemangsperioden en tennisbana under en 
timme per vecka i enlighet med särskilt meddelande till abonnenten (”Abonnemanget”).  

2. En förutsättning för att tilldelas ett Abonnemang är medlemskap i SLTK.  

3. Abonnenten ska inför varje abonnemangsperiod erlägga sådan avgift som från tid till annan 
bestäms av SLTK.  

4. Betalning av abonnemangsavgift ska enligt faktura som skickas till abonnenten inför varje 
abonnemangsperiod. Erlagd avgift innebär att abonnenten godkänt och accepterat häri gällande 
villkor. Vid utebliven betalning kommer SLTK att skicka betalningspåminnelse. Om betalning därefter 
inte erläggs inom två veckor upphör Abonnemanget. 

5. Ett Abonnemang får endast disponeras för spel av abonnenten tillsammans med en eller flera  
partner/-s. Abonnemanget får inte överlåtas och abonnenten får heller inte tillåta att andra personer 
disponerar över Abonnemanget, varken i sin helhet eller över enskilda abonnemangstider.  

6. SLTK förbehåller sig rätten att vid behov disponera över abonnemangstid för tävlingar, klubbmatcher, 
reparationer och annan organiserad klubbverksamhet varvid abonnenten krediteras erlagd avgift för 
sådan abonnemangstid.  

7. Om Abonnemanget inte avslutats av SLTK eller abonnenten senast en månad före en 
abonnemangsperiods utgång förnyas Abonnemanget automatiskt under ytterligare en 
abonnemangsperiod.    

8. Abonnenten förbinder sig att ta del av och följa de ordningsregler och föreskrifter för hallens 
utnyttjande som meddelas av SLTK.  

9. Abonnemangstid som inte utnyttjas av abonnenten ska avbokas i MATCHi senast 24 timmar innan 
tiden startar. En outnyttjad abonnemangstid som inte avbokas är en s.k. ”no-show”. Om en abonnent 
har fler än 3 ”no-shows” under en abonnemangsperiod kan SLTK avsluta Abonnemanget utan 
föregående tillsägelse eller kommunikation.    
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