
Äntligen!  
Ett heldatoriserat serieprogram 
där klubben  kan anmäla lag, bju-
da in och resultatrapportera di-
rekt via www.tennis.se är färdigt 
att tas i bruk. 
 
Seriespel på Internet är ett utveck-
lingsprojekt iscensatt av Svenska 
Tennisförbundet. Genom detta sy-
stem kommer man att hantera allt 
som rör seriespel, från anmälan till  
inbjudan av matcher, resultatrappor-
tering och publicering av serietabel-
ler. Allt görs direkt via Internet. 
  Under första halvåret 2006 testas 
Seriespel på Internet i ett pilotpro-
jekt. Systemet kommer att tas i bruk 
i större skala i samband med starten 
av Svenska Tennisserierna i septem-
ber 2006.  
  Vi kan se en rad fördelar med att 
introducera Seriespel på Internet. 
Några av dessa fördelar är: 
 
• Klubbens anmälningar görs direkt 

via internet 
•  Inbjudningar till seriematcher 

förenklas avsevärt via en automa-
tiserad e-mailrutin. 

•  Resultatinmatning från matcher 
görs direkt på Internet av hemma- 
eller bortalaget. Tabellen uppda-
teras så snart resultatet är regi-
strerat. 

 
Nu introducerar vi systemet genom 
att anmälan till inomhusserierna 
2006 sker direkt via tennis.se. 
 
Vill du se vårt pilotprojekt? 
http://seriespel.tennis.se 
 
   

Nu sköter vi hela  
seriespelet via INternet 

Svenska Tennisserierna 
inomhus 2006 

Anmälan kan göras på www.tennis.se fr.o.m 18 april.  
Sista anmälningsdag är 15 maj. För klasser se sid 2. 
 
1. Gå in på www.tennis.se. Klicka på Anmälan Svenska Tennis-
serierna under Aktuella tävlingar.   
2. Följ instruktionerna. 

Anmälan inomhus 2006 -  
Så här gör ni 

Mer info på www.tennis.se 

I det nya administrativa pro-
grammet kan du som klubb an-
mäla lag, bjuda in via email och 
rapportera in resultat. Allt klub-
ben behöver är en emailadress 
och en internetuppkoppling.  
  Varje klubb anmäler via ett 
lösenord, som man själv skapar, 
klubbens samtliga lag till svens-
ka tennisserierna inomhus. 

Klubbens lagansvarige anger 
lagledare med dennes email 
adress om man vill att inbjudan 
från andra lag skall gå till lagle-
daren. Annars använder man 
klubbens emailadress för all 
kommunikation. 
  Inför höstens seriespel presen-
teras spelprogram direkt på 
www.tennis.se. Tid och plast för 
seriematch anges när inbjudan är 
gjord. 

Mer information 



Test av MATCHTIEBREAK  
I ALLA serier inomhus 
Efter ett framgångsrikt försök  
i Elitserien och div. 1 under 
2005 har Svenska Tennisför-
bundet beslutat att under in-
omhussäsongen 2006/07 testa 
matchtiebreak i samtliga seri-
er. 
  Matchtiebreak innebär att av-
görande set spelas som ett långt 
tiebreak—först till 10 vunna bol-
lar (med två bollars marginal, 
det kan alltså bli 11-9, 12-10 
etc.). 
  Syftet är att  på sikt bereda 
plats för fler lag i seriesystemet 
då klubbarna ökar sitt utrymme i 
hallarna genom kortare match-
tid/seriematch. För klubbar med 
få banor ökar möjligheten att 
spela matcher under rimlig tid. 
  En annan effekt är att spän-
ningen för publiken ökar genom 
fler direkt avgörande bollar. 
  Vi är väl medvetna om att me-
ningarna om Matchtiebreakets 
vara eller icke vara är delade 
men utan att ha testat i större 
skala har vi inget underlag för 
att besluta om framtiden. 
  Samtliga matcher i Svenska 
Tennisserierna kommer under 
inomhussäsongen,  med start 
hösten 2006, att spelas i den nya 
formen. Uträkning av tennispo-
äng för seriematcher påverkas 
inte. 
  I serietabellen kommer det av-
görande setet att räknas som ett 
vunnet set och 1-0 i game. Det 
faktiska resultatet i Matchtie-
breaket (t.ex 10-7) har ingen be-
tydelse  för tabelluträkningen. 
  Vi hoppas att alla i en positiv 
anda är med i detta projekt och 
hoppas på många spännande 
matcher och många värdefulla 
synpunkter efter avslutat serie-
spel. 

Svenska Tennisserierna 
inomhus 2006 

 Avgörande Matchtiebreak (10 
poäng) 
När ställningen i en match blivit 
1-lika i set skall ett tiebreakgame 
spelas för att avgöra matchen. 
Detta tiebreakgame ersätter avgö-
rande set. 
 
Spelaren/laget som först vinner 10 
poäng vinner matchtiebreaket och 
matchen under förutsättning att 
det är en marginal med två poäng 
över motståndaren/motståndarna. 
 
 

När avgörande matchtiebreak 
ersätter avgörande set: 
- den ursprungliga serveordning 
kvarstår (Tennisspelets regler 5 
och 14) 
- i dubbel får serve och mottagar-
ordningen ändras inom laget på 
samma sätt som i början av varje 
set (Tennisspelets regler 14 och 
15) 
- innan ett avgörande matchtie-
break spelas skall det vara ett set-
break på 120 sekunder, 
- bollar skall ej bytas inför ett 
avgörande matchtiebreak 

Utvärdering 
Liksom i andra idrotter och i världstennisen är det naturligt att prova nya 
idéer och därefter värdera effekterna. Efter årets seriespel kommer samtli-
ga klubbar att få möjlighet att ge sin synpunkt på Matchtiebreak-testet. 
En enkel enkät kommer att via email distribueras ut till klubbarna och 
resultatet kommer sedan att ligga till grund för fortsatt beslut. Vi ber alla 
som har synpunkter att lämna dom vid detta tillfälle. Vi har tyvärr ingen 
möjlighet att ta diskussionen under pågående test. 

Matchtiebreak–  
så här går det till 

 Klasser 
  Anmälan senast 15 maj 2006  
  gäller för följande klasser: 
 
  Speltid: sept-dec 
  Herrar (ej Elitserien/div.1) 
  Damer (ej Elitserien/div.1) 
  Pojkar 15     Flickor 15 
    
  Speltid: sept-april 
  Herrar 35     Damer 40 
  Herrar 45     Damer 50 
  Herrar 55     Damer 60 
  Herrar 65       
  Herrar 75 

Hur får spelare flyt-
tas mellan lagen i 
samma klass (H,D) ? 
Frågan diskuteras just nu och al-
ternativen är  
A) att ingen spelare får flytta 

mellan klubbens lag i exem-
pelvis herrserien, inomhus , 

B) att lag i högre division får 
fylla på med en spelare från 
klubbens lag som spelar i 
lägre division. 

 
Beslut tas under våren och med-
delas separat. 

Mer info på www.tennis.se 


