
Bestämmelser

Bestämmelser för Svenska Tennisserierna och Svenskt Lagmästerskap

A. Organisation och indelning

1. Svenska Tennisserierna
Svenska Tennisserierna omfattar serier utomhus och inomhus. 

Serierna består av följande klasser:
H Herrar (inom- och utomhus)
D Damer (inom- och utomhus)
H35 Herrveteraner (inom- och utomhus)
H45 Herrveteraner (inom- och utomhus)
H55 Herrveteraner (inom- och utomhus)
H65 Herrveteraner (inom- och utomhus)
H75 Herrveteraner (inom- och utomhus)
D40 Damveteraner (inom- och utomhus)
D50 Damveteraner (inom- och utomhus)
D60 Damveteraner (inom- och utomhus)
P15 Pojkjuniorer (inomhus)
F15 Flickjuniorer (inomhus)
P18/F18 Svenska Juniorcupen (inomhus) 

2. Organisationskommitté
Utses av Serieutskottet och administreras av Serieutskottet och SvTFs kansli.

3. Indelning i regioner
Utomhus- och inomhusserierna indelas geografiskt i vardera fyra regioner av utsedd 
regionsansvarig.

4. Indelning i divisioner
I varje region indelas de olika klasserna i allmänhet i en division 1, en eller två division 2, en, två, 
tre eller fyra division 3 osv. Herrarnas och damernas seriespel inomhus är direkt kopplat till 
Elitserien och div 1 .

5. Divisionernas sammansättning
Divisionerna består av 4-8 lag beroende på klass och spelform. Sammansättningen av de olika 
divisionerna på samma nivå sker på sådant sätt att antalet resmil i görligaste mån nedbringas. Lag 
från samma klubb bör dock bli placerade i olika serier om inte olägenhet uppstår för andra klubbar 
pga långa resor.

6. Upp- och nedflyttning
Upp- och nedflyttning sker på grundval av slutställningen närmast föregående år, varvid utomhus- 
och inomhusserierna samt de olika klasserna behandlas var för sig. Genom nedflyttning från högre 
division till närmast lägre sker en utjämning. Antalet nedflyttningslag i en division beror på hur 
många underliggande divisioner som finns i gruppen. En divisions nedflyttningslag kan överstiga 
två.



B. Allmänna bestämmelser

1. Föreningars rätt att delta
Endast föreningar anslutna till SvTF äger rätt att deltaga i Svenska Tennisserierna.

2. Inbjudan
Inbjudan till serien utfärdas i god tid geom annonsering på www.tennis.se.

3. Anmälan
Nyanmälan för varje enskilt serielag och spelperiod skall vara utskottets sekreterare tillhanda senast 
1 januari för utomhusseriernas samtliga klasser, 15 maj för inomhusserierna på hösten Herrar (H), 
Damer (D) och Yngre juniorer (P15 och F15) samt för veteranklasserna inomhusserierna på 
hösten/våren för (H35, H45, H55, H65,H75, D40, D50 och D60) samt 1 november för Svenska 
Juniorcupen, P18 och F18. Serieutskottet förbehåller sig rätten att vidtaga justeringar i 
seriesystemet som kan befinnas nödvändiga.

OBS: Anmälan fr.o.m inomhus 2006 sker direkt på www.tennis.se.
4. Lag från samma förening
Förening får deltaga med obegränsat antal lag per klass. Lag från samma förening rangordnas 
inbördes. Lagen anges med klubbnamn eller dess förkortningar jämte 1,2,3 osv. Tillkommande lag 
får överta ett farmarklubbs lags serieplats, om klubben begär detta före anmälningstidens utgång 
(gäller tillsvidare). Beträffande spelares lagtillhörighet se B10. Förening, som deltagit i 
Elitserien/division 1 med herr- eller damlag, vilket placerat sig för fortsatt spel eller skall delta i 
kval om förnyad plats i Elitserien/division 1, får delta i eventuellt playoff eller kvalspel med ett 
"andralag" som enligt ovan placerat sig för sådant spel. Förening som deltagit i Elitserien/division 1 
med ett herr- eller damlag, vilket placerat sig så att laget flyttas ner till div 2 inför nästkommande 
spelår, och vars "andralag" placerat sig för spel i eventuellt play-off eller kval, får delta i 
playoffspelet och kval med detta "andralag". Kvalet skall genomföras med "andralaget" och i 
playoffspelet får de 4 herrar, resp 3 damer, som spelat flest matcher (singel och dubbel) i 
Elitserien/division 1 inte användas.

5. Walk over
Förening som inplacerats i seriesystemet, är förpliktad att fullfölja tävlingen. Lämnar förening walk 
over i hel lagmatch, utesluts föreningen normalt ur den aktuella klassen och kan även nekas förnyat 
inträde under en tid av ett år. Föreningen skall dessutom till Serieutskottet erlägga en tilläggsavgift 
om 500 kronor. Avgiften kan dessutom utkrävas från förening som utgått före seriestart. Om 
förnyat inträde beviljas, inplaceras förening i lägre division. Har kategoriansvarig beviljat ändring i 
spelprogrammet i enlighet med vad som stadgas i B 7 på grundval av från någon av de berörda 
klubbarna lämnade felaktiga uppgifter, ådöms motsvarande straff som walk over i lagmatch. Alla i 
en lagmatch ingående singel- och dubbelmatcher skall genomföras. Förening som inte fullföljer 
serien eller inte spelar samtliga ingående matcher riskerar att uteslutas såväl ur pågående som ur 
nästkommande års serie.

6. Antal singel- och dubbelmatcher, tiebreak
Lagmatcherna omfattar följande:
4 singlar och 2 dubblar: - inne div 2 herrar
3 singlar och 1 dubbel: - inne div 3- herrar, inne damer
- inne/ute div 1 H35, H45 och H55
- inne P15
- ute herrar, damer
2 singlar och 1 dubbel: - inne/ute div 2- H35, H45 och H55
- inne/ute H65,H75 D40, D50,D60 inne F15

Matcherna spelas i bäst av tre tiebreakset. 

http://www.tennis.se/


OBS: under inomhussäsongen 2006-2007 spelas matcherna med Matchtiebreak. De två första 
seten spelas som vanliga tiebreakset, avgörande set genomförs i form av ett matchtiebreak 
(först till 10 poäng med 2 poängs skillnad)
7. Ändring av spelprogram
Ändring av spelprogram utan kategoriansvariges medgivande kan medföra uteslutning från fortsatt 
seriespel. Kategoriansvarig kan besluta om flyttning av matcher om särskilda skäl föreligger. Om en 
klubb får sitt lag försvagat genom att en eller flera av dess spelare uttagits till landskamp kan 
klubben efter anhållan hos kategoriansvarig få sig tilldelad en annan speldag för den aktuella 
seriematchen. Båda lagen skall vara överens.

8. Ändring av matchdag
I programmet angiven matchdag får ändras av den arrangerande klubben från lördag till söndag 
(spelfri för båda lagen enligt program) i samma veckoslut och omvänt, under förutsättning att 
klubben skriftligt meddelar bortalagets kontaktman ändringen senast 14 dagar före divisionens 
första speldag.

9. Spelares rätt att delta
Spelare skall från det år han fyller 13 år inneha tävlingslicens för att få deltaga. Licensavgiften skall 
vara betald före spelarens första match. Endast den som är medlem i en till Förbundet ansluten 
förening äger rätt att delta. Spelare som avbryter singelmatch får inte delta i dubbelspel i samma 
lagmatch om inte tävlingsledaren bedömer att anledningen till att spelaren inte genomfört 
singelmatchen uppenbart är godtagbar (exempel: kramp, skada som efter behandling åter tillåter 
spel, etc).

10. Spelares rangordning och lagtillhörighet.
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. Ordningsföljden skall alltid baseras 
på den vid varje tillfälle gällande rankinglista, även om det innebär att den inbördes ordningen 
mellan spelarna i ett lag kommer att ändras mellan olika lagmatcher. Högst rankade spelare skall 
spela mot högst rankade och näst högst rankade mot näst högst rankade osv. Högst rankad avser den 
spelare som har högst antal rankingpoäng i den aktuella periodens rankinglista. Orankade spelare 
placeras efter rankade. Förening får själv bestämma den inbördes ordningen mellan spelare som står 
på samma plats på rankinglistan eller är orankade. Denna inbördes spelordning måste hållas under 
hela den aktuella rankingperioden. Reserv får insättas på den plats i laget som motsvarar hans 
placering på rankinglistan. Spelare som tidigare innehaft tävlingslicens är själva skyldiga att ta reda 
på aktuell rankingpoäng före seriespel. I Herrarnas div 2 inomhus skall lagledarna meddela lagets 
två dubbelpar till tävlingsledaren senast 15 minuter efter sista singelmatchens slut. Dubbelparen 
skall ordnas efter de uttagna spelarnas sammanlagda rankingpoäng. Lagledarna är skyldiga att innan 
spelet börjar gemensamt kontrollera lagens singelrangordning och är ansvariga för att aktuell 
rankinglista följs. Om rangordningen blir felaktig förlorar hans lag samtliga de individuella 
matcher, vari felaktigt placerade spelare deltagit. Förening med flera lag i samma klass bestämmer 
själv vilket av lagens spelare ska tillhöra. 

Grundregeln för en spelares lagtillhörighet innebär att han/hon bara får representra ett av 
klubbens lag, i samma klass under en säsong, klubben får dock under pågående serie flytta en 
spelare till lag som ligger i högre divisioner. Spelaren får då inte återgå till lag han/hon spelat för 
tidigare under säsongen. Föreningar med lag i samma division får ej flytta spelare mellan lagen. 
Klubbar med lag i Elitserien och div 1 ska före respektive seriesäsongs början till Serieutskottet  
anmäla så många spelare som motsvarar antalet singlar per lagmatch i respektive klass. Dessa 
spelare får inte ingå i något annat av klubbens lag i klassen under säsongen. OBS: denna regel 
(kursiverad text) är under översyn och kan kommas att ändras inför inomhussäsongen 2006-
2007.



11. Bollar
Arrangerande förening äger rätt att bestämma vilket slag av bollar av godkänt fabrikat, typ och färg 
som skall användas i lagmatch.

12. Kontaktmän och lagkapten
Förening skall för varje lag ha en ansvarig kontaktman. Serieutskottet skall senast vid 
anmälningstidens utgång skriftligen erhålla uppgift på kontaktmannens namn, adress och 
telefonnummer. Kontaktman för föreningarnas talan då det gäller arrangerandet av lagmatcher och 
svarar för resultatrapporteringen. Kontaktman som ej ingår i laget, får fungera som tävlingsledare 
eller domare. I varje lag skall ingå en lagkapten, som handhar frågor rörande laget. Lagkaptenen 
kan antingen vara en särskilt nominerad ledare eller en av de till laget uttagna spelarna. En spelare 
utsedd till lagkapten får ej verka i denna funktion vid de tillfällen han själv spelar. Utförligare 
lagkaptensbestämmelser, se tävlingshandboken.

13. Domare/matchansvarig
Kat 3: Domare och Matchansvarig skall finnas
Kat 4: Domare bör finnas. Matchansvarig skall finnas

En matchansvarig organisatör skall utses till varje hemmamatch av den lokala arrangören. Han skall 
följa de särskilda tävlingsbestämmelser som organisationskommittén utfärdat. Matchansvarig har de 
uppgifter och befogenheter som normalt åligger en tävlingsledare, inkluderat att tillse att de för 
sanktionskategorin gällande minimikravet för matchen uppfylls. I seniorernas playoff 1 inomhus 
och samtliga slutspel måste matchansvarig vara utbildad som lägst distriktsdomare eller 
distriktstävlingsledare. Samtliga division 1 och slutspel skall ha domare.

14. Inbjudan, laguppställning
Meddelande om förenings laguppställning och lagledare skall vara motståndarföreningens 
kontaktman tillhanda senast fyra dagar före det matchen spelas. Detta innebär t.ex. att vid match 
söndag skall meddelande vara resp. förening tillhanda senast onsdagen samma vecka. Arrangerande 
förening skall samtidigt ange bollfabrikat, bolltyp, bollfärg, banunderlag, tid och plats för matchen, 
samt i vilken ordning de i lagtävlingen ingående matcherna skall spelas. Kontaktmannen är ansvarig 
för att seriematcher genomförs på fastställd matchdag. Om inbjudan uteblir är bortalagets 
kontakman skyldig att själv sätta sig i förbindelse med hemmalaget angående speltider etc.

15. Matchtid
Lagmatch skall genomföras på en och samma dag och får ej delas upp med mindre än att otjänlig 
väderlek framtvingat detta. Matcherna skall förläggas till sådan tidpunkt att det gästande laget kan 
företa resan fram och åter samma dag då detta är möjligt med hänsyn till resans längd. Dessutom 
skall seriematch påbörjas i sådan tid att den i sin helhet kan beräknas vara avslutad senast kl. 20.00 
lördag, söndag och helgdag samt kl 22.00 övriga dagar. Dubbelmatchen skall spelas sist såvida inte 
de båda föreningarna kommer överens om annan spelordning. Spelare har rätt till högst 30 minuters 
uppehåll mellan avslutad singelmatch och dubbel.



C. Speciella bestämmelser för utomhusserien

1. Enkelserie utomhus
Tävlingen spelas som enkelserie, dvs lagen i samma divison möter varandra endast en gång 
antingen hemma eller borta.

2. Otjänlig väderlek
Vid otjänlig väderlek äger föreningen rätt att i de fall där full enighet uppnås förflytta en eller flera 
individuella matcher till inomhusbana. Avbruten eller inställd match flyttas efter överenskommelse 
med bortalaget enligt B7. Arrangerande förening är skyldig att, då otjänlig väderlek råder, om 
möjligt underrätta gästande förening härom i god tid.

D. Poängberäkning och särskiljning

1. Poängberäkning
Segraren i en lagmatch mellan två föreningar erhåller 2 poäng. För oavgjort resultat räknas 1 poäng 
och för förlust 0 poäng.

2. Förfaringssätt vid w.o.-matcher
Om lag av tvingande skäl lämnar walk over i individuell match eller walk over till följd av att 
spelare placeras felaktigt i rangordningen, uppföres 1-0 som matchresultat, 2-0 som setresultat och 
12-0 som gameresultat. Om en spelare (ett par) lämnar walk over i påbörjad match, skall denna vid 
uppgörandet av serietabell, räknas som om matchen fullföljts.

Exempel: Om spelaren A har förlorat första set mot spelaren B med 3-6 och leder andra set med 4-2 
då spelaren B tvingas lämna walk over skall matchen i tabellen räknas som 2-1 i set och 3-6, 6-2, 6-
0 i game till spelaren A:s fördel. Vid walk over i lagmatch se under B 5. Om en förening utesluts ur 
eller ej fullföljer påbörjad serie borträknas poängen från samtliga matcher laget spelat eller skulle 
spelat i divisionen även de som erövrats av motståndarlag.

3. Upprättande av serietabell
Resultatet i divisionen avgörs i följande ordning:
- högsta antalet poäng
- största matchskillnad
- största setskilnad
- största gameskillnad

Om två eller flera lag fortfarande inte kan särskiljas görs motsvarande beräknng om för de aktuella 
platserna, med endast de aktuella lagens matcher ingående i beräkningen (för två lag motsvarar 
detta "inbördes möte"). Om vid spel i enkelserie, två lag fortfarande inte kan särskiljas avgör 
resultatet i "första singeln" i det inbördes mötet. Denna modell för särskiljning tillämpas också vid 
playoff i enkelmöte mellan endast två föreningar. Om, i spel med dubbla möten, lagen eller om tre 
eller flera lag fortfarande inte kan särskiljas, tillgrips lottning.



E. Slutspel

1. Klasser, tidsperioder
Slutspel spelas i följande klasser och tidsperioder:
- H35 våren inomhus, utomhus
- H45 våren inomhus, utomhus
- H55 våren inomhus, utomhus
- H65 våren inomhus, utomhus
- D40 våren inomhus, utomhus
- D50 våren inomhus, utomhus
- P15 hösten inomhus
- F15 hösten inomhus
- P18/F18 våren inomhus

2. Lag-SM
Lag-SM för F18 och P18 avgörs genom slutspel våren inomhus (f.n. genom Svenska Junorcupen). 
Övriga klasser spelas utan SM-värdighet. 

3. Ansökan om slutspel, anmälan till slutspel
Samtliga till slutspelet kvalificerade lag kan skriftligen på särskild blankett hos Serieutskottet 
ansöka om att få arrangera slutspel. Arrangör utses därefter av Serieutskottet. Lag som ej önskar 
deltaga i slutspel skall skriftligen meddela Serieutskottet senast sista datum för arrangörsansökan till 
aktuellt slutspel. Om ingen arrangör anmäler sig utser Serieutskottet en arrangör bland segrarna.

4. Slutspelsformat
De fyra slutsegrarna i högsta divisionen deltar i slutspelet. Semifinaler spelas dag 1 och final samt 
match om tredje pris dag 2. Om vakans uppstår i slutspel beslutar Serieutskottet hur denna skall 
fyllas eller hur slutspelet genomförs med mindre än fyra lag.

5. Lagens sammansättning
Alla slutspelsmatcher omfattar samma antal matcher som motsvarande klass i högsta divisionens 
seriespel. Alla i en lagmatch ingående singel- och dubbelmatcher skall genomföras och förening 
som inte fullföljer tävlingen riskerar att uteslutas såväl ur pågående som ur nästkommande års 
tävling.

6. Tid
Tid för slutspelen anges i tävlingskalendern för aktuell spelperiod samt i förhandsbeskedet.

7. Matchplanering
Starttider för slutspelets två dagar skall vara:
dag 1: 13.00 alt. 14.00
dag 2: 10.00 alt 11.00

Matchplanering för olika banalternativ framgår nedan:

2 banor - 3 s och 1 d
Tid B1 B2
k-2 trän trän
k-1 trän trän
k M1s1 M1s2
därefter M2s1 M2s2
därefter M1s3 M2s3
därefter M1d M2d



 banor -2 s och 1 d
Tid B1 B2
k-2 trän trän
k-1 trän trän
k M1s1 M1s2
därefter M2s1 M2s2
därefter M1d M2d

3 banor - 3 s och 1 d
Tid B1 B2 B3
k-2 trän trän trän
k-1 trän trän trän
k M1s1 M1s2 M1s3
därefter M2s1 M2s2 M3s3
därefter M1d M2d

4 banor - 3 s och 1 d
Tid B1 B2 B3 B4
k-1 trän trän trän trän
k M1s1 M1s2 M2s1 M2s2
därefter M1s3 M2s3
därefter M1d M2d

Förkortningar
k tid för matchstart
k-1,k-2 1 resp 2 timmar före matchstart
M1,M2 lagmatch 1 resp 2
s1,s2,s3,d singel 1,2,3 resp dubbel 

8. Inbjudan
Inbjudan utsändes av arrangerande förening till deltagande lag, matchansvarig och domare samt till 
Serieutskottet senast angiven datum. Inbjudan skall innehålla: spelplats (adress, tel, ev fax, antal 
banor, underlag), speldatum, matchansvarig, bollmärke och bolltyp, träningstider, starttider och 
matchuppläggning, kontaktman (adress och telefon), boendealternativ

9. Träningsbanor
Varje i slutspelet deltagande lag skall fritt ha tillgång till en träningsbana samt träningsbollar under 
en timme före matchstart varje speldag.

10. Anmälan av lag samt seedning
Anmälan av respektive lags singelspelare den aktuella matchdagen meddelas av lagkaptenen till 
matchansvarig på spelplatsen senast 1 timme före matchstart. Seedningen grundas på ovan anmälda 
singelspelares sammanlagda rakingpoäng dag 1. De två lagen med högsta sammanlagda 
rankingpoäng seedas. Dubbelpar meddelas av lagkaptenerna till matchansvarig senast 15 minuter 
efter sista singelmatchens slut.



11. Funktionärskrav
Samtliga slutspel spelas i kategori 3. Domare i samtliga matcher samt en matchansvarig utbildad 
som lägst distriktstävlingsledare krävs.

12. Resultaträkning
Om match slutar oavgjort avgör i första hand bästa setskillnad, i andra hand bästa gameskillnad och 
i tredje och sista hand segrande lag i förstasingeln.

F. Avgifter samt inkomster och utgifternas fördelning
1. Anmälningsavgift
Fastställd anmälningsavgift skall insättas på Serieutskottets postgiro senast på inbjudan angiven dag 
annars riskeras uteslutning. Betalningsskyldighet kvarstår dock även för utesluten förening.

2. Inkomst- och utgiftsfördelning
Fördelning av inkomster och utgifter sker enligt följande: Arrangerande förening uppbär samtliga 
intäkter och bestrider samtliga kostnader för matcharrangemanget. Gästande förening svarar själv 
för sina rese- och uppehållskostnader. Om en klubb åsamkar en annan klubb kostnader genom 
försumlighet skall detta regleras klubbarna emellan. Om enighet ej nås hänskjutes ärendet till 
Serieutskottet.

3. Resebidrag
Resebidrag eller andra bidrag utgår endast i speciella fall efter prövning och beslut av 
Serieutskottet.

G. Bestämmelser för regions- och kategoriansvariga

1. Uppgifter för regionsansvariga
Sedan samtliga i regionen ingående lag nominerats inplacerar regionsansvariga dessa med ledning 
av slutresultatet i närmast föregående års motsvarande seriesystem. Förslaget insänds till 
Serieutskottets administratör.

2. Uppgifter för kategoriansvarig
Kategoriansvarig avgör eventuella protester och tvister, fastställer vid behov nytt speldatum och 
bevakar att matcherna spelas enligt programmet.

I.Tävlingsplaketter 
1. SM-tecken
Segrande förening i lag-SM erhåller RF:s SM-tecken för lag eller Svenska Tennisseriernas 
guldplakett och tre-fyra miniatyrer att delas ut till lagmedlemmarna.

2. Lag- och miniatyrplaketter
Från Serieutskottet utdelas dels lagplakett och dels individuella plaketter till segrare i samtliga 
divisioner. Antalet individuella plaketter uppgår till två-fyra per lag beroende på lagstorlek. Önskar 
förening premiera flera spelare för deras insatser i laget, äger den att med motivering därom 
skriftligen hänvända sig till Seireutskottet, vilket kan besluta att högst två extra plaketter per 
förening får inköpas till självkostnadspris.



H. Protester

1. Skriftlig protest
Eventuella protester skall vara skriftliga och tillställas kategoriansvarig. Protesten skall innehålla 
resultatkort från matchen signerade av båda lagens lagledare. Kategoriansvarig handlägger ärendet 
och avdömer protesten skyndsamt möjligt.

2. Tid för protest, protestavgift
För att protesten skall upptas till behandling skall därest ej särskilda omständigheter föreligger, 
denna vara inlämnad senast 7 dagar efter det att föreningen borde ha uppmärksammat det 
förhållande varöver föreningen protesterar. Vidare skall 200 kr för varje protestfall deponeras å 
Serieutskottets postgirokonto. Om protesten bifalles, återbetalas beloppet senast 10 dagar därefter. 
Överklagas utslaget återbetalas protesten endast om protesten slutligt bifalles.

3. Överklagande hos Serieutskottet
Utslag kan överklagas hos Serieutskottet senast 7 dagar efter det att berörda parter tillställts 
ordalydelsen. Efter behandling ändrar eller bekräftar Serieutskottet katgoriansvarigs utslag. Härvid 
är att märka att ny avgift ävenledes utgörande 200 kr, skall deponeras av den överklagande parten. 
Summan återbetalas om den överklagande parten får rätt.

4. Överklagande hos Svenska Tennisförbundet
Serieutskottets utslag kan överklagas hos Svenska Tennisförbundet, dock senast 7 dagar efter det att 
ordalydelsen tillställts parterna. Någon protestavgift skall icke deponeras hos utskottet vid 
överklagande hos Svenska Tennisförbundet. 
Uppdaterad 2006-04-18


