Spil indendørs tennis i Strib…
Så er vi igen parate til indendørs Tennis i Brændeskovhallen i Strib - også kaldet Strib Fritids og
Aktivitetscenter, Billeshavevej 1, 5500 Middelfart.
Sæsonen starter fra og med fredag den 18. oktober 2019 til og med 29. marts 2020.
Alle fredage fra kl. 19.00 til 22.00.
Lørdage og søndage fra kl. 08.00 til 22.00
Vi forventer, at der også er mulighed for at spille alle dage i juleferien og vinterferien.
Da vi indtil videre modtager lidt større tilskud fra Middelfart Kommune er priserne nedsat til:
Timeprisen for faste tider: 80 kr. pr. time
Timeprisen for løse timer : 105 kr.pr. time
10 turs klippekort : 90 kr. pr. time
Ønsker man faste tider skal det meddeles til Karl - se nedenfor.
Vi håber, at I vil orientere jeres medlemmer og lægge information på jeres hjemmeside.
Her er bookingvejledning, som skal bruges til reservation af løse timer og klippekort
Booking sker på hjemmesiden www.lsok.halbooking.dk












Log ind med Brugernavn og Adgangskode eller tryk NY BRUGER
Øverst I fanerne klik på Lokaleoversigt
Til venstre I kalenderen klik på den dag du gerne vil booke en bane
Klik på Badminton Pay & Play, Sportshal Pay & Play eller Tennis Pay & Play
(Vinterhalvåret)
Klik på den/de nye linier der åbner sig for at skifte til detaljeret oversigt
Klik ud for den Tid du vil reservere
Læs Betingelser og markér "Jeg accepterer ovenstående betingelser"
Tryk Til betaling
Tryk Start DIBS betaling og følg anvisninger på skærmen fra DIBS
Til sidst modtager du en bekræftelse på mail med Adgangskode til hallen

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi håber I booker mange faste tider, da det vil danne grundlaget for
forventet halbyggeri. Og bemærk, at booking derudover ikke kræver medlemskab af en tennisklub.
Det er et spørgsmål om at få fremtidig halkapacitet udnyttet. Bl.a. til firmaaftaler.
Er der spørgsmål eller andet så kontakt os:
Lillebælt Tennis
Karl
Jens Erik:

erbogaard@gmail.com jedj@mail.dk

tlf. 2036 7877
tlf. 2065 6667

