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Inledning
Seriespel på Internet är ett utvecklingsprojekt iscensatt av Svenska Tennisförbundet. Genom
detta system kommer man att hantera allt som rör seriespel från egen administration och
uppstart av nya serier till inbjudan av matcher, resultatrapportering och publicering av
serietabeller. Allt görs direkt via Internet.
Fördelar:
Det finns en rad fördelar med att introducera Seriespel på Internet. Några av dessa fördelar är:
- Systemet kommer att kunna användas för i stort sett alla former av seriespel där man via
inställningar bland annat kan välja antal singlar/dubblar, antal set och hur tabellerna skall
räknas fram. Detta innebär att man kan anpassa sitt lokala seriespel till de förutsättningar
som finns.
- Inbjudningar till seriematcher förenklas avsevärt via en automatiserad E-postrutin.
- Resultatinmatning från matcher görs direkt på Internet av hemma- eller bortalaget.
Tabellen uppdateras så snart resultatet är registrerat.
- Administrationskostnaderna för seriespel kommer att minskas.
Struktur:
Seriespel på Internet är uppdelat i två delar:
- Administrationsdel
- Publik del
Via administrationsdelen sköter man bland annat:
- Uppstart av nya serier
- Skapa inbjudningar för anmälan av lag till olika serier
- Ta emot anmälningar
- Skapa serier
- Skapa spelprogram
- Hantera korrigeringar under löpande seriespel
Via publika delen hanteras:
- Översikt spelprogram
- Inbjudningar till matcher
- Kommunikation med andra lag
- Resultatinmatning
- Serietabeller
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Att komma igång
För att kunna komma igång med seriespelet via internet, så skall en klubbansvarig först
registrera klubben via seriespelsverktyget. Det är först efter detta som man kan anmäla lag till
de olika serierna.
Registrera en klubbansvarig:
Genom www.tennis.se – Tävlingstennis – Seriespel – Serieöversikt, kommer ni till
seriespelssidan.
- Kontrollera först om klubben redan är ansluten till seriespelet via internet. Detta görs via
länken Registrerade klubbar, som ni finner ner i högra hörnet.
- Om klubben inte finns med i den alfabetiska listan, klickar man på länken Registrera din
klubb för seriespel.
- Välj den klubb som ni skall registrera. De klubbar som är gråmarkerade är redan anslutna
till systemet och de som är svartmarkerade är de som inte är anslutna.
- Fyll sedan i alla de uppgifter som formuläret kräver och klicka på Registrera.
- Det skickas sedan ett mail till den E-postadress som man angivit vid registreringen. Man
följer sedan de anvisningar som ges.
Registrera en lagansvarig:
Som klubbansvarig kan man registrera nya lagledare, som ansvarar för att bjuda in till match
och rapportera resultaten för sitt/sina specifika lag.
- Som klubbansvarig loggar man in med sina uppgifter (E-postadress och lösenord) på
seriespelssidan.
- Klicka på länken Ny lagledare som ni finner i översta fältet.
- Mata in namn, E-postadress och minst ett telefonummer för den som skall bli lagansvarig.
- Klicka på spara

OBS! En E-postadress är tänkt som en unik post. Så därför kan man inte registrera två
olika lagledare med samma E-postadress. Man kan heller inte registrera en person för två
olika klubbar vid en och samma tid.
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Anmäla lag till serier
Det är endast den som är klubbansvarig som kan anmäla lag till en serie.
Detta för att undvika att flera personer anmäler samma lag.
Registrering:
- För att registrera sin klubb via seriespelet på internet, så görs detta via seriespelssidan och
länken Registrerade klubbar – Registrera din klubb för seriespel.
- Om klubben redan är registrerad, så kan du finna vem som är din klubbansvarig samt
dennes kontaktuppgifter via Registrerade klubbar.
Anmälan:
- Klubbansvarig loggar in på seriespelssidan genom att ange användarnamn (E-postadress)
och lösenord.
- Klicka på fliken Anmäl lag.
- Fyll i uppgifterna som avser vilken serie det är ex. Svenska tennisserien inne 08-09, vilken
klass det är ex. H55, och slutligen vilken lagledare som laget skall ha.
- Klicka på Registrera.
OBS! Det går inte att anmäla ett lag efter det att anmälningstiden har gått ut. Seriens sista
anmälningsdatum finns
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Att bli tillagd som lagledare
När en klubbansvarig lägger till en lagledare, så skickas det ett mail till den personens Epostadress. Detta för att verifiera att E-postadressen är korrekt, samt att den lagansvarig
godkänner registreringen.
Godkänna registreringen:
- I det mail som skickades finns en länk. Klicka på den.
- Sedan skall ett lösenord skrivas in. Kom ihåg att stora och små bokstäver räknas som
skilda tecken.
- Klicka på Aktivera.

OBS! Länkarna fungerar bara en gång, så har du använt dig av en länk så är den
förbrukad. Om du får en ny länk skickad till dig, så ersätter den de tidigare länkarna, även
de som är oanvända. Nästa gång ni önskar logga in på seriespeletverktyget, så gör ni detta
genom att på www.tennis.se – Tävlingstennis – Seriespel – Serieöversikt, skriva in din Epostadress och ditt nya lösenord och sedan klicka på Logga in.

Glömt sitt lösenord:
I det fall man glömmer sitt lösenord eller vill byta, så görs detta via seriespelssidan.
- Via www.tennis.se – Tävlingstennis – Seriespel – Serieöversikt så klickar ni på länken
Glömt ditt lösenord? Som finns uppe i vänstra hörnet.
- Följ sedan de anvisningar som ges. Det kommer att skickas ett nytt E-postmeddelande till
er E-post. Det är först efter att man verifierar det mail genom att klicka på länken som
skickas till en som man kan börja använda sitt nya lösenord.
- Direkt efter att man skickat efter en ny länk för ett nytt lösenord slutar det gamla att
fungera.
- Man kan byta lösenord hur många gånger som helst.
Ändra sina kontaktuppgifter:
I det fall man önskar ändra sina kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller E-postadress, så
görs detta av respektive lagledare.
- Logga in via www.tennis.se – Tävlingstennis – Seriespel – Serieöversikt (E-postadress och
lösenord)
- Klicka på länken Kontaktuppgifter som finns upp i översta fältet.
- Ändra de uppgifter som skall ändras och klicka på spara.
- Uppgifter som alltid krävs är namn, E-postadress och minst ett telefonnummer.
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Inbjudan
Inbjudan kan endast göras av hemmalaget via seriespelsverktyget, och endast i inloggat läge
och för de lag som man är lagledare för. Den som är klubbansvarig kan göra inbjudningar,
besvara inbjudningar och rapportera resultat, för alla klubbens lag.
Inbjudan:
- För att göra inbjudan, måste man först logga in. Detta görs via www.tennis.se –
Tävlingstennis – Seriespel – Serieöversikt och då med sina inloggninsuppgifter (Epostadress och lösenord).
- Förstasidan som visas är Lagöversikten. Här ser man alla de lag i de olika serierna man
är lagansvarig för. Är man inloggad som klubbansvarig visas Klubböversikten, där man
kan se alla klubbens lag i de olika serierna.
- Klicka på den aktuella serien samt det lag som ni önskar göra inbjudan för.
- Klicka sedan på Gör inbjudan -länken för aktuell match som inbjudan avser. Dessa
länkar finner ni under rubriken Matcher som finns under serietabellen.
- Fyll sedan i de uppgifter som krävs i inbjudan, och klicka på Skicka inbjudan.
- Inbjudan skickas via automatik till bortalagets lagledare.
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Resultatrapportering
Både hemmalagets och bortalagets lagledare samt klubbansvariga kan rapportera resultat, men
endast i inloggat läge.
Rapportera resultat:
- För att rapportera resultat, måste man först logga in. Detta görs via www.tennis.se –
Tävlingstennis – Seriespel - Serieöversikt och då med sina inloggninsuppgifter (Epostadress och lösenord).
- Förstasidan som visas är Lagöversikten. Klicka på den aktuella serien samt det lag
som ni önskar göra resultatrapporteringen för.
- Klicka på den aktuella matchen som skall rapporteras. Dessa finner ni under rubriken
Matcher som finns under serietabellen.
- Skriv in licensnummer (i de fall de krävs) på hemmalagets spelare respektive
bortalagets spelare.
- Fyll i setsiffrorna. Eventuella felaktiga inmatningar kommer att markeras med röd
färg. Information om hur resultatet skall matas in på ett korrekt sätt visas längst ner på
sidan.
- Klicka på Spara.

WO-matcher och söka spelare:
- Vid WO-matcher eller matcher som blir uppgivna, så finns dessa
rapporteringsinställningar att tillgå genom att klicka på pilen, till höger om det fält där
resultatet matas in.
- Via pilen till höger om det fält där licensnumret matas in, finns det en funktion för att
söka spelare, samt registrera nya licenstagare. Via sökfunktionen för spelare hittar ni
även spelare som inte har betalt sin licensavgift.
Kompletterande information om resultatrapportering:
- För att en matchrapport skall bli fullständigt godkänd så krävs följande;
Alla spelares licensnummer (eller namn, i de fall licensnummer inte krävs), alla
resultat i matchen samt information angående matchen, datum, bolltyp mm.
- Information angående matchen, datum, antal banor, bolltyp etc. skickas i samband
med inbjudan från hemmalaget till bortalaget. Då bortalaget accepterar denna, så är
dessa uppgifter sparade, och behöver inte kompletteras vid resultatrapporteringen. Är
inbjudan inte besvarad eller skickad, så skall dessa uppgifter kompletteras vid
resultatrapporteringen.
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Vid sparandet av matchresultat där
inbjudan inte är besvarad eller
skickad, kommer det att komma upp
ett fönster där dessa uppgifter skall
fyllas i, och sedan godkännas.
Är inbjudan skickad men inte
accepterad av bortalaget, kommer
samma fönster att komma upp, men
med förtryckta uppgifter (samma som
skickades i inbjudan).
Dessa uppgifter skall godkännas. Att
godkänna dessa uppgifter görs genom
att kryssa i rutan ”Uppgifterna är
korrekt ifyllda”, och sedan klicka på
spara.
Till höger om kolumnen som man
skriver in uppgifterna i finns exempel
på hur man på ett korrekt sätt skriver
in uppgifterna.

OBS! I vissa fall kan det förekomma en popupblockerare i webläsaren, vilket gör att
fönstret med matchinformation inte kommer upp med automatik. Det finns då en länk på
sidan som man kan klicka på för att få upp fönstret, som heter ”» Kontrollera och
bekräfta matchinformation”

Registrera ny spelare:
Om man vid rapporteringstillfället för matchresultat med licenskrav, saknar licensnummer för
en spelar, kan man registrera denna spelaren via resultatrapporteringen.
- Till höger om den kolumn som man matar in licensnumret i finns en liten pil. Klicka
på den och välj Registrera ny spelare. Man kan endast registrera spelare för sitt eget
lag.
- Fyll i alla de uppgifter som formuläret kräver, och klicka på Registrera.
- Vid registrering av utländsk spelare krävs inte de fyra sista siffrorna i fältet för
Personnummer, men då måste spelarens nationalitet väljas i kolumnen Land.
- Stäng registreringsformuläret genom att klicka på X:et i formulärets högra hörn.
- Spelaren kommer automatiskt att hamna i resultatrapporten men licensnummer TEMP.
- Ni erhåller betalningsanvisningar i det fall som spelaren skall betala licensavgift vid
- registreringen.
För att välja en nyregistrerad spelare i en annan match, så görs detta via den lilla pilen som
finns till höger om den kolumn som spelarens licensnummer skall matas in i. Välj
alternativet Sök spelare, och klicka på spelaren. Spelaren har licensnummer TEMP
framför sig. När SvTF har tilldelat ett licensnummer till spelaren, kommer TEMP att
ersättas av spelarens riktiga licensnummer. Licensnumret ändras också i de seriematcher
som spelaren har spelat.
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