
Djursholms Tennisklubb    2021-11-29 

Regler för spelrätter 
 

Spelrätt och en spelrättstimme 

 

En spelrätt ger innehavaren rätt att boka avgiftsfria speltider på de timmar som klubben allokerar 

som s.k. spelrättstimmar. 

 

Spelrätterna omfattar både inomhusspel i hallen och utomhusspel på Slottsbanorna. 

 

Spelrätter utformas som ”ordinarie spelrätter”, ”juniorspelrätter” och ”familjespelrätter”. 

 

 

Regler för bokning av timmar med ordinarie spelrätt 

 

Spelrättstimme får bokas tidigast två veckor innan speltillfället och fram till speltillfället. 

 

Spelrättsinnehavare får ha maximalt en timme bokade åt gången. 

 

Spelrättsinnehavare kan inte överlåta rätten till någon annan utan måste alltid vara den som bokar 

speltid och vara en av spelarna som utnyttjar tiden. 

 

 

Regler för bokning av timmar med juniorspelrätter 

 

Juniorspelrätt får utnyttjas tidigast 24 timmar innan speltillfället och fram till tiden för speltillfället. 

 

Juniorspelrättsinnehavare får ha maximalt en timme bokad åt gången. 

 

Juniorspelrättsinnehavare kan inte överlåta rätten till någon annan utan måste alltid vara den som 

bokar speltid och vara en av spelarna som utnyttjar tiden. 

 

När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna på banan vara 20 år eller yngre vid utgången av 

det kalenderår som spelrätten avser. 

 

 

Regler för bokning av timmar med familjespelrätter 

 

Spelrättstimme får bokas tidigast två veckor innan speltillfället och fram till speltillfället. 

 

Endast en person i familjen kan boka men vem som helst i familjen kan spela på bokade timmar. 

 

En familj får ha maximalt en timme bokad åt gången. 

 

En familj kan inte överlåta rätten att spela till någon annan och en familjemedlem måste alltid vara 

en av spelarna som utnyttjar den bokade tiden. 

 

 



48-timmarsregeln 

 

De spelrättstimmar som inte är bokade genom en ordinarie- eller en familjespelrätt inom 48 timmar 

innan speltillfälle, görs tillgängliga också för bokning av klubbmedlemmar och allmänhet och bokning 

genom juniorrätter. 

 

 

”No Show” 

 

En bokad bana av en spelrättsinnehavare som inte avbokas 60 minuter före planerad spelstart och 

som sedan står oanvänd kallar vi No-Show. 

 

Ett meddelande om att en bokad timme inte utnyttjats och inte heller avbokats kommer att skickas 

till spelrättsinnehavaren efter en första No-Show. Efter två (2) No-Shows under ett kalenderår 

förlorar medlemmen alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.  

 

 

Regler för förvärv av spelrätter 

 

Spelrätter kan bara förvärvas av den som är medlem i Djursholms Tennisklubb. Varje medlem kan 

endast förvärva en spelrätt med följande undantag: 

- Medlem som lämnar tillbaka en kontraktstid har rätt att förvärva två spelrätter. 

- Inom en familj som förvärvat en familjespelrätt är det också tillåtet för varje enskild 

familjemedlem att förvärva en spelrätt. 

 

Juniorspelrätter kan bara förvärvas av den som vid utgången av det kalenderår som spelrätten avser 

är 20 år eller yngre. 

 

Vid förvärv av familjespelrätt ska det anges vilka personer som ingår i familjen. Barn anses i det här 

sammanhanget vara medlemmar av en familj till och med det år de fyller 20 år. Samtliga 

familjemedlemmar som utnyttjar spelrätten ska också vara medlemmar i Djursholms Tennisklubb. 

 

Spelrätt förvärvas för ett kalenderår i taget. 

 

Den som är intresserade av att förvärva en spelrätt för nästkommande år kan när som helst anmäla 

intresse via det formulär som tillhandahålls på DjTKs hemsida. I anmälan ska anges om man samtidigt 

med förvärvet kommer att säga upp en befintlig kontraktstid eller annan information som kan 

påverka prioritetsordningen.  

 

För medlemmar och familjer som redan innehar en spelrätt kommer spelrätten att erbjudas att 

förnyas för kommande år. Uppsägning av spelrätt för kommande år skall ske skriftlige till 

info@djtk.nu och ska ske senast den 10 december året innan det kalenderår uppsägningen ska börja 

gälla. 

 

För ordinarie spelrätter samt familjespelrätter finns inget maxtal från och med kalenderåret 2022. 

För juniorspelrätter är maxtalet 50 spelrätter och beslut om tilldelning av spelrätter ges senast 20 

december. Spelrätten är sedan giltig under påföljande kalenderår. 

 



Anmälan är bindande och kan bara dras tillbaka genom att ett meddelande om detta skickas till 

info@djtk.nu Efter den 10 december är kan inget tillbakadragande göras. 

 

Juniorspelrätter kommer att erbjudas enligt följande prioritetsordning: 

1) Junior som tränar i någon av klubbens tävlingsgrupper. 

2) Övriga juniorer enligt principen ”först till kvarn…” och alltså beroende av när i tiden anmälan 

skickades in. 

 

 

Överlåtelse av spelrätt 

 

Spelrätter kan inte överlåtas. 

 

Köplats 

 

Om efterfrågan på spelrätter överstiger utbudet kommer klubben att administrera ett kösystem inför 

kommande års erbjudanden. Den som vill placera sin intresseförfrågan i kön i det fall en spelrätt inte 

tilldelas måste ange det i sin intresseanmälan. Köplatsen behålls så länge en ny intresseanmälan görs 

varje år fram tills dess en spelrätt har kunnat förvärvas. 

 

Den som tre år i rad tackat nej till erbjudande om att förvärva en spelrätt kan komma att tas bort 

från kölistan. 

 

 

Övrigt 

 

Styrelsen för DjTK förbehåller sig rätten att fördela och säga upp spelrätter om så anses nödvändigt 
för att systemet ska fungera på bästa sätt. 
 
Spelrätter får inte användas av tränare för att boka timmar under vilka man mot betalning tränar 
andra spelare. 
 
Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, t.ex. genom att inte själv spela på en av 
innehavaren bokad tid, har styrelsen rätt att besluta om att förverka spelrätten. Detsamma ska gälla 
om bokade timmar vid upprepade tillfällen inte utnyttjas (se också ”No Show” ovan). Ingen 
ersättning ska då utgå. 
 

 


