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Rookieserien 2013  Stockholm 2013-04-24 
 
Rookeserien har ”rullat på” en hel del år. 2011 införde vi en lyckad nyhet med Rookie Silver 
och Rookie Guld. 
 
En av orsakerna till uppdelningen var att Rookieserien varit för ojämn. Det har helt enkelt 
varit en alltför stor spännvidd mellan spelarna, vilket i många fall resulterat i 
”slaktarmatcher”. 
 
Vilken nivå vill ni tävla på i år? 
Klubbarna får möjlighet att välja vilken nivå som deras Rookielag skall tävla på. Valet gäller 
endast detta år. Nästa år görs alltså ett nytt val. 
Självklart kan en klubb både ha ett Guld lag och ett Silver lag. En och samma spelare får 
endast spela i ett lag 
 
Nivåerna  

• Rookieserien - Guld  
• Rookieserien  - Silver 

 
Rookieserien – Guld  
Riktar sig till klubbar som i år har tävlingserfarna 11-12 åringar. 
Denna serie är ungefär som den ursprungliga Rookieserien, förutom tre nyheter.  

1. Coachning på banan får ske av anställd klubbtränare/av klubben utsedd lagledare/eller 
av spelare i laget.  

2. Om det går, delar vi in lagen i 2 zoner istället för 4. 
3. Om det blir 2 zoner kommer en final spelas mellan zonvinnarna för att utse ”Rookies 

of the year”. 
 
Rookieserien – Silver - Nyhet 
Riktar sig till klubbar som i år har spelare med liten tävlingserfarenhet.  
Dessa spelare behöver en mjukare och mer harmonisk introduktion till tävlandet där de möter 
spelare som befinner sig i liknade utvecklingsfas. 

1. Coachning på banan får ske av anställd klubbtränare/ av klubben utsedd lagledare/ 
eller av spelare i laget.  

2. Om det går, delar vi in lagen i 2 zoner istället för 4. 
3. Inget slutspel spelas utan det koras zonvinnare.  
4. Lagledaren rapporterar endast in lagmatchresultatet. (Rapporteringen av individuella 

matchresultat tas bort).   
5. Resultattabell visas för Rookie Silver på vår hemsida 
6. Samtliga lag som genomför serien och spelar sina matcher samt rapporterar in 

resultaten kommer att få pris. 
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ANMÄLAN TILL  
ROOKIESERIEN 2013 

 
DAGS ATT ANMÄLA ER TILL ROOKIESERIEN!!!!! 
Rookieserien är för pojkar och flickor som är 12 år och yngre (födda -01 och senare).  
Lagmatcherna består av 2 st. pojksingelmatcher & 2 st. flicksingelmatcher.  
Därefter 2 dubbelmatcher  
Dubbelspelarna behöver inte vara desamma som singelspelarna. (mer info på sid. 3). 
 
Fördelarna med Rookieserien tycker jag är många. Här är några: 
* Spelarna tycker att det är KULatt tävla i Rookieserien.  
*Tävlingsformen passar 11-12 åringar. 
* Juniorerna får matchrutin till en billig penning. 
* Lagkompisar och teamkänsla/klubbkänsla. 
* Tennisen känns som en lagsport, vilket kan vara en trygghet. 
* Roligt och bra att pojkar och flickor tävlar tillsammans. 
* Man har kompisarna med sig när man spelar. 
* Tränaren har lättare att matchbevaka. 
* Tränaren har lättare att veta när och var juniorerna spelar. 
* Föräldrar kan vara lagledare, vilket kan vara en bra uppgift för nya tävlingsföräldrar. 
* Fixar föräldrarna/klubben saft och bullar eller något annat gott, så blir det rätt mysigt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Härmed anmäler vi följande lag till ROOKIESERIEN 2013 
 
     Rookieserien - Guld 
 
 Rookieserien - Silver 
 
KLUBB..................................................... 
 
MIN KONTAKTMAN (t ex klubbtränaren).............................................................. 
 
TEL (A) ..................................... 
 
Mailadress……………………………………………………………………. 
 
OFFICIELL LAGLEDARE (t ex en förälder)  ...................................................... 
 
TEL (A)........................................TEL Mobil............................................................... 
 
Mailadress………………………………………………………. 
OBS! ANMÄLNINGSTIDEN UTGÅR DEN 20MAJ. 
Anmälan skickas till Tennis Stockholm 
mail anders@tennisstockholm.seÄmne: Anmälan Rookieserien 
Anmälningsavgiften 500:- faktureras klubben. 
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ROOKIESERIENS 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
    
Tävlingsklass:                   2 st. Pojkar 12 år och yngre. (-01och senare) 
  2 st. Flickor 12 år och yngre. 

OBS! De flesta klubbarna använder sig av flera spelare (ca 6-12 spelare som får 
chansen att någon gång få spela i laget). 

 

Tävlingsform:  Lagtävling i enkelserieform (kat. 5) omfattande 4 singelmatcher 
  och 2 dubbelmatcher i varje lagmatch. Om vi får ett stort antal anmälda 
  klubbar, delas klubbarna upp i två grupper med ett Slutspel. 

Matcherna spelas i bäst av 3 set med start vid ställningen 2-2 i varje set. 
 Lagmatchen avgörs efter flest vunna matcher. Lagmatchen kan därmed 
 bli oavgjord. 

 
Rätt att deltaga: Samtliga klubbar inom Tennis Stockholm äger rätt att deltaga.  
  Kom ihåg att alltid ha tillgång till reservspelare. 
  En och samma spelare får endast spela i ett lag . 
  Vid många anmälningar äger Tennis Stockholm rätten att begränsa 
  antaletlag till 2 st. för varje klubb. 
 
Coachning: Coachning på banan får ske av anställd klubbtränare/ av klubben utsedd 

lagledare/ eller av spelare i laget.  
 
Tävlingstid: Inomhus, september-december 2013. (Ett Slutspel/final för zonvinnarna i 

Rookieserien - Guld spelas under en helg i början av våren 2014). 
   
Serietabell Guld Lagseger i seriematch ger 2 poäng, oavgjort ger 1 poäng. 
  Lagets placering i serietabellen bestäms efter poäng, kvot, 
  set och gameskillnad . 
 
Hemmalag:  Hemmalaget äger rätten att bestämma bollmärke och står även för 
  övriga kostnader i samband med matchen. 
  OBS: Matcherna skall spelas på dräglig tid för en 11-12 åring. 
  Dessutom skall hemmalaget bjuda på något trevligt. t ex saft och bullar.
   
Övrigt:  I övriga frågor hänvisas till tävlingsledaren för beslut.  
   
Priser: Samtliga spelare i de bästa lagen får Rookiepriser, samt att vinnarlaget/klubben i 

Rookieserien – Guld, får den stora och fina ROOKIE POKALEN  
  som klubben får behålla i all framtid. Med andra ord något som spelarna 
  alltid kan se på och vara stolta över när de kommer ner till sin tennishall
  för att träna.  
 
Tävlingsledare: Anders Heimklo, Tennis Stockholm. 
 
TENNIS STOCKHOLM 
Anders Heimklo 


