
Velkommen til:  BSF Tennis  

BSF tennis er et lavterskeltilbud til alle medlemmer i Bjørkelangen  
Sportforening. Vi viderefører det gode arbeidet Aurskog-Høland Tennisklubb  
har gjort siden starten i 1989 — der formålet var å fremme tennissporten i  
Aurskog-Høland. Fra 2019 inngår anlegget og tennisklubben i BSF familien.  

Slik blir du medlem i BSF.  

Logg inn på www.bsf.nu og følg instruksjoner.  

Familiemedlemsskap kr. 600 pr. år  

Enkeltmedlemmer kr. 350 pr. år.  

Som medlem spiller du så mye du ønsker.  

Slik får du tilgang til banen som medlem:  

Nøkkel ligger i nøkkelboksen. 

Sende SMS til 416 86 485 og få koden til boksen.  

Koden vil bli skiftet ved jevne mellomrom - da mottar du ny kode på SMS.  

Nøkkel legges tilbake i boksen etter bruk.  

Booking av bane:  

Det er ikke noe bookingsystem. Førstemann til mølla - hvis det kommer noen  

som vil spille og banen er opptatt - skal de som spiller avslutte spillet i løpet av  

1. time for å gi tilgang til de som venter.  

Leie bane - ikke medlem:  

Vipps kr.100,- til BSF nr.(100853) - mot kvittering får du utlevert nøkkel til banen på YX 7-Eleven. 

Etter bruk skal nøkkel leveres tilbake på YX 7-Eleven.  

Regler for bruk av tennisbanene:  

• Kun spillere som har betalt medlemskontingent i BSF - eller betale leie av bane kan spille.  

• Banene må alltid kostes etter bruk. Start ute ved gjerdet - gå i sirkel - avslutt på midten. Når banene 

er myke kan det være nødvendig å koste oftere.  

• Grusbanen skal alltid vannes før spill. Dersom det er tørt, må det vannes spesielt godt.

• Det er kun tillatt å spille med tennissko med flat såle og avrundet sidekant (ikke «knottesko», 

joggesko eller andre sko som kan ødelegge banedekket).  

• Rydd opp etter deg, bruk søppeldunkene. Vi vil ha et trivelig anlegg.  

• Husk å låse anlegget når du går.  

• Nøkkel legges tilbake i boksen etter bruk.


