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Serien är en enkelserie men kan genomföras som dubbelserie om få lag är 
anmälda i en klass. När anmälningarna är oss tillhanda kommer vi att göra 
gruppindelning efter känd spelstyrka och/eller geografiskt läge. Beroende på 
hur många anmälda lag det blir, så förbehåller vi oss rätten att slå samman 
klasser. Om det blir flera grupper per klass kommer slutspel mellan 
gruppsegrarna att anordnas. Gruppspelet planeras att ske per distrikt/landskap 
eller motsvarande för att begränsa resandet.  
Om en klubb inte har ett komplett lag går det bra att bilda ett lag med spelare 
från andra klubbar. Ange detta särskilt i anmälan. Har ni vana tävlingsspelare i 
de två lägre årsklasserna så rekommenderar vi att dessa anmäls i en högre 
klass.  
Samtliga klasser spelas i kategori 5 utan licenskrav. 
 
Plaketter till deltagarna i segrande lag per serie. Medaljer till alla deltagare i de 
lag i de två yngsta klasserna som fullföljer serien.  
 
Deltagare: Spelare som under utomhussäsongen deltar i seriespel anordnad 

av Svenska Tennisförbundet har ej rätt att delta. Ingen tävlingslicens 
krävs. En spelare får bara representera en klubb och spela i ett lag 
per klass. 

Klasser: Herrar seniorer   2S+1D   
  Damer seniorer   2S+1D  
  Veteraner H40   2S+1D 
  Veteraner H50   2S+1D 
  Veteraner H60   2S+1D 
  Veteraner D40   2S+1D 
  Juniorer P/F10   2S+1D 
  Juniorer P/F12   2S+1D 
  Juniorer P14    2S+1D 
  Juniorer F14    2S+1D 
  Juniorer P16    2S+1D 
  Juniorer F16    2S+1D 
  Juniorer P18    2S+1D 
  Juniorer F18    2S+1D 



 

 
 
   
                     

Bollar: Av SvTF godkända bollar skall användas. I 10-årsklassen skall så 
kallad Maxiboll användas. 

 

Resultat: Vinst i lagmatch ger två poäng, oavgjort resultat en poäng och 
förlust noll poäng. Det lag, som uppnått högsta poängtal, har vunnit 
serien. Har flera lag i serien samma poängtal avgör i första hand 
skillnaden mellan vunna och förlorade delmatcher, i andra hand 
skillnaden mellan vunna och förlorade set, i tredje hand skillnaden 
mellan vunna och förlorade game. Om lag måste lämna w.o. i 
delmatch eller w.o. döms för felaktigt placerad spelare räknas 1-0 i 
matchresultat, 2-0 i setresultat och 12-0 i gameresultat. 
P/F 10-klassen börjar varje normalt set med ställningen 2-2, vilket 
innebär att det kan bli maximalt 6-2 i ett set. 

 
   

Speltider: Serierna spelas under tiden oktober 2011 – mars 2012, beroende på 
antal lag per serie.  

   
Anmälan: Anmälan skall ske via tennis.se under tiden  25/8-20/9 2011.  

All kommunikation med de anmälda klubbar och dess lagledare 
kommer att ske via e-post.  
Erfarenheten visar att det i senior- och veteranklasserna ibland inte 
anmäls tillräckligt många lag. Vi har därför tvingats att slå samman 
klasser. Om ni inte går med sammanslagna klasser skicka ett e-mail 
till ek.orjan@gmail.com. 
 

Avgifter: Anmälningsavgiften är 100:-/lag.                                       
 Avgiften insänds till Svensk Tennis Mitt, pg. 49 17 83-7,  

senast 30 september 2011. Glöm ej att ange klubb och vilka klasser 
som avgiften gäller. 
Om påminnelse behöver göras tillkommer en faktureringsavgift på 
50:-  
 

  


