
 

 

Tävlingsbestämmelser 2014 
 
1 Tävlingens namn, syfte och status 
Elitserien/Div. 1 är ett seriesystem som vänder sig till de svenska elitklubbarnas herr- och damlag. 
Elitserien/Div. 1 kan få ett namn eller namntillägg efter en eventuell sponsor. 
Elitserien/Div. 1 genomförs i sanktionskategori 2, inomhus (under tiden november-december med eventuellt 
kvalspel i december) och gäller Lag-SM-värdighet. 
Prispengar kan komma att utgå. Fördelning sker efter organisationskommitténs beslut. Eventuella prispengar 
tillfaller deltagande föreningar.  

2 Organisationskommitté 
Elitserien/Div. 1 organiseras av Svenska Tennisförbundet genom dess tävlingsblock i samarbete med Föreningen 
Svensk Elittennis. I organisationskommittén ingår representanter för: 

Tävlingsrådet; 
Serieutskottet; 
Svensk Elittennis; 
SvTF:s kansli. 

3 Inbjudan och anmälan 
Nya lag tillförs Div. 1 efter placering i div. 2 av Svenska Tennisserierna.   

Förening som deltagit i Elitserien/Div. 1, eller är kvalificerat via serieseger i div 2 men som inte önskar delta till 
kommande tävling skall meddela detta till kansliet senast 15 maj spelåret. För att deltaga krävs nyanmälan senast 
15 maj på tennis.se. 

För Förening som utgår senare än detta datum utgår ett bötesbelopp av 5000 kr. 

Förening som är medlem i Svenska Tennisförbundet kan delta med ett herr- och ett damlag i Elitserien och ett 
herr- och ett damlag lag i div 1. Förening kan ej ha två lag i Elitserien eller två lag i div. 1. 

 Lagnamn skall vara samma som föreningens namn. 

4 Antal lag 
Elitserien/Div. 1 är begränsad till 24 herrlag och 24 damlag, vardera fördelade på en elitdivision med 8 lag för 
damer och 8 lag för herrar och två geografiskt uppdelade division 1-serier med 8 lag. 

5 Tävlingsformat 
Elitdivisonen (herrar och damer) spelas som en rak enkelserie. Elitdivisionen avslutas med en final mellan de två 
högst placerade lagen. Segraren i grundserien har hemmamatch. Segraren i finalen blir svensk lagmästare. 

I div 1, herrar och damer, möts lagen i en enkelserie, som spelas vid sammandragningar med fyra lag hos någon 
av föreningarna under två dagar vid tre veckoslut. En av spelomgångarna genomförs som enskilda matcher.  

 

 

 



6 Upp och nerflyttning samt kvalspel 

Mellan elitdivision och div 1  
Herrar: 7:e och 8:e lag i elitdivisionen flyttas ner till div 1. Segrarna i div 1 flyttas upp till elitdivisionen.  

Damer: 7:e och 8:e lag i elitdivisionen flyttas ner till div 1. Segrarna i div 1 flyttas upp till elitdivisionen.  

Mellan div. 1 och div. 2  
Herrar: 7:e och 8:e lag i div. 1 flyttas ner till Svenska tennisserierna, div 2. Seriesegrarna i Svenska 
Tennisserierna div 2, flyttas upp till div 1. 

Damer: 7:e och 8:e lag i div. 1 flyttas ner till Svenska tennisserierna, div 2. Seriesegrarna i Svenska 
Tennisserierna div 2, flyttas upp till div 1. 

 7 Arrangörer och sammandragningar 
Spelplatserna utses av organisationskommittén och arrangemang kan tilldelas klubbar som disponerar tre, eller 
för damernas div 1 två, eller flera banor med allmänt kända och använda inomhusunderlag. Även kvalitén på 
föregående års arrangemang kan vägas in då arrangörer skall utses. 

Alla sammandragningar spelas under gemensamma veckoslut och med gasbollar av ett och samma märke. 
Gemensam upphandling av bollar sker genom organisationskommitténs försorg. 

Deltagande förening är skyldig att stå till förfogande som arrangör enligt nedanstående premisser. 

8 Träningsbanor 
Deltagande lag skall fritt ha tillgång till 1 timmes träning (träningsbana samt träningsbollar) i anslutning till 
matchstart varje speldag. 

Arrangerande förening skall mot normalt banpris erbjuda ytterligare träningsmöjlighet efter kl 18 under högst en 
timme dagen före sammandragningens start. Sådant önskemål skall anmälas till arrangörens kontaktman senast 
7 dagar före sammandragningens start. 

9 Matchplanering 
Starttider för de olika speldagarna skall vara: 

Elitserien enstaka vardagsmatcher: 16.00 alt 17.00 
Elitserien enstaka helgmatcher: 13.00 
Elitserien sammandrag (damer): lördag 13.00, söndag 11.00 

För matcher i division 1 gäller ovanstående med möjlighet att tidigare- eller senarelägga matcherna en (1) timme. 

Varje lagmatch i Elitserien, herrar och damer, samt div 1 herrar omfattar 4 singlar och 2 dubblar. Spelordning i 
Elitserien Herrar och Damer skall vara 2 dubblar (samtidigt) följt av 4 singlar (samtidigt). Klubbar som inte 
förfogar över 4 banor kan begära dispens att ha spelordning 2 dubblar följt av 2 singlar (singel 2 och 4) följt av 2 
singlar (singel 1 och 3). 
   
I div 1 herrar (sammandrag) skall spelordning vara båda lagmatchernas dubblar samtidigt följt av ena 

lagmatchens singelmatcher (4 st), följt av andra lagmatchens singelmatcher (4 st) alternativt att matcherna 
spelas med varje lagmatch på 2 banor. Dubbelmatcherna skall alltid spelas först.  
Vid enskild lagmatch (veckomatch) skall spelordningen vara 2 dubblar följt av 4 singlar. 
 
I div 1 damer omfattar varje lagmatch 3 singlar och 1 dubbel. Spelordningen (sammandrag) skall vara båda 
lagmatchernas dubbel samtidigt följt av ena lagets singelmatcher (3 st), följt av andra lagets singelmatcher (3 st). 
Vid enskild lagmatch ska spelordningen vara 1 dubbel följt av 3 singlar. 

 

 



Elitdivisionen, herrar och damer samt div 1 herrar (enskild match på 4 banor) 

 Tid  B1  B2  B3  B4 

 Matchstart  Dubbel 1  Dubbel 2      

 därefter  Singel 1  Singel 2  Singel 3  Singel 4 

 Elitdivisionen, herrar och damer samt div 1 herrar (om dispens ges för 2 banor)  

 Tid  B1  B2 

 Matchstart  Dubbel 1  Dubbel 2 

 därefter  Singel 2  Singel 4 

 därefter  Singel 1  Singel 3 

Sammandrag div 1 herrar, 4 banor (alternativ 1) 

 Tid  B1  B2  B3  B4 

 Matchstart  Match 1 – Dubbel 1  Match 1 – Dubbel 2  Match 2 – Dubbel 1  Match 2 – dubbel 2 

 därefter  Match 1 – singel 1  Match 1 – singel 2  Match 1 – singel 3  Match 1 – singel 4 

 därefter  Match 2 – singel 1  Match 2 – singel 2  Match 2 – singel 3  Match 2 - singel 4 

 Sammandrag div 1 herrar, 4 banor (alternativ 2) 

 Tid  B1  B2  B3  B4 

 Matchstart  Match 1 – Dubbel 1  Match 1 – Dubbel 2  Match 2 – Dubbel 1  Match 2 – dubbel 2 

 därefter  Match 1 – singel 2  Match 1 – singel 4  Match 2 – singel 2  Match 2 – singel 4 

 därefter  Match 2 – singel 1  Match 2 – singel 3  Match 2 – singel 1  Match 2 - singel 3 

 Sammandrag, div 1 herrar, 3 banor (alternativ 1) 

 Tid  B1  B2  B3 

 Matchstart  Match 1- Dubbel 1  Match 1 – Dubbel 2  Match 2 – Dubbel 2 

 därefter  Match 1 – Singel 2  Match 1 – Singel 4  Match 2 – Dubbel 1 

 därefter  Match 1 – Singel 1  Match 2 – Singel 2  Match 2 – Singel 4 

 därefter  Match 1 – Singel 3  Match 2 – Singel 1  Match 2 – Singel 3 

 Sammandrag, div 1 herrar, 3 banor (alternativ 2) 

 Tid  B1  B2  B3 

 Matchstart  Match 1- Dubbel 1  Match 1 – Dubbel 2  Match 2 – Dubbel 2 

 därefter  Match 1 – Singel 2  Match 1 – Singel 4  Match 2 – Dubbel 1 

 därefter  Match 1 – Singel 1  Match 1 – Singel 2  Match 2 – Singel 4 

 därefter  Match 2 – Singel 1  Match 2 – Singel 2  Match 2 – Singel 3 

 Damer div 1, 3 banor (enskild match) 

 Tid  B1  B2  B3 

 Matchstart Dubbel 1     

 Därefter Singel 1  Singel 2  Singel 3 



Damer div 1, 3 banor (sammandrag) 

 Tid  B1  B2  B3 

 Matchstart  Match 1- Dubbel   Match 2 – Dubbel    

 därefter  Match 1 – Singel 1  Match 1 – Singel 2  Match 2 – Singel 3 

 därefter  Match 2 – Singel 1  Match 2 – Singel 2  Match 2 – Singel 4 

 

10 Inbjudan 
Inbjudan till match görs via internet på seriesidan. Inbjudan bör dessutom utsändas av arrangerande förening till 
deltagande lag och tävlingsledare innehållande.   

-spelplats (adress, telefon, e-mail); 
-underlag; 
-tillgängliga träningstider; 
-starttider och vald matchuppläggning; 
-kontaktman, adress och telefon; 
-uppgifter om rabatterade hotel; 
-ytterligare upplysningar av vikt. 

11 Lagens sammansättning  

Lagmatcherna 
Alla herrmatcher omfattar 4 singlar och 2 dubblar. För varje lagmatch skall varje lag anmäla en spelartrupp på 
maximalt 8 spelare samt en lagkapten. 

Dammatcherna i elitdivisionen samt i kvalspel till elitdivisionen, omfattar 4 singlar och 2 dubblar. För varje 
lagmatch skall varje lag anmäla en spelartrupp på maximalt 8 spelare samt en lagkapten. 

Dammatcherna i division 1 omfattar 3 singlar och 1 dubbel. För varje lagmatch skall varje lag anmäla en 
spelartrupp på maximalt 6 spelare samt en lagkapten. 

Alla i en lagmatch ingående singel och dubbelmatcher skall genomföras. Förening som inte fullföljer tävlingen 
riskerar att uteslutas såväl ur pågående som ur nästkommande års tävling och/eller att tilldömas böter. 

12 Lagtillhörighet 

Spelare kan i undantagsfall representera mer än ett lag i samma klass under samma säsong. Lag i högre division 
har rätt att hämta en (1) spelare från ett annat av klubbens lag i lägre division. Denna spelare får därefter inte gå 
tillbaka till lag i lägre division.   

13 Spelartrupper 

Spelartrupp för hela serien 
Alla för serien aktuella spelare skall vara registrerade för aktuell förening hos Ranking och Licensenheten hos 
Svenska Tennisförbundet senast 1 september under tävlingsåret. Spelare skall ha giltig tävlingslicens fr.o.m. 1 
september. 

Spelare i lagmatch 
Dubbelpar(en) meddelas av lagkaptenerna till tävlingsledaren senast 30 minuter före matchstart. För herrserierna 
och damernas elitdivision gäller att dubbelparen ordnas efter de uttagna spelarnas sammanlagd aktuella 
tennispoäng. 

De till varje lagmatch uttagna singelspelarna meddelas av lagkaptenen till tävlingsledaren omedelbart efter det 
att dubbelmatcherna färdigspelats. Spelarna ordnas efter de uttagna spelarnas tennispoäng för resp. singelmatch. 
Här skall hänsyn tas till de specialregler som gäller för ordning enligt ATP- och WTA-ranking. 



Om spelare skadas eller av annan av tävlingsledaren godkänd anledning tvingas utgå före första poängen i 
matchen, skall reserv(er) insättas. I första hand skall de "högsta" matcherna genomföras. Påbörjade matcher får 
ej påverkas av ändring i laguppställningen. Korrekt rankingordning skall iakttagas inom hela laget och de matcher 
som inte kan genomföras på detta sätt förloras på walk over av det lag som tvingats ändra sin laguppställning. 

Spelare som avbryter dubbelmatch får inte delta i singelspelet 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.). 

Spelare som tilldelas matchstraff p.g.a. olämpligt eller osportsligt uppträdande får inte delta i annan match i den 
aktuella lagmatchen. 

Spelare som tilldelas matchstraff p.g.a. olämpligt eller osportsligt uppträdande är automatiskt avstängd från spel i 
nästkommande lagmatch.  

14 Funktionärskrav 
Vid varje sammandragning skall det finnas funktionärer enligt nedan. Ur arrangemangssynpunkt jämställs 
kvalspel med den högre division till vilket kvalet sker. 

Lokal organisatör 
Arrangerande förening tillsätter en organisatör, som svarar för alla praktiska förberedelser för 
sammandragningen, inklusive rekrytering av funktionärer. 

Den lokale organisatören får även fungera som tävlingsledare, förutsatt att kraven för tävlingsledare enligt nedan 
uppfyllts, men får inte vara lagledare för lag i Elitserien/Div. 1. 

Tävlingsledare 
Arrangerande förening svarar för tävlingsledare, som skall vara legitimerad som elit- eller förbundstävlingsledare 
eller som elitdomare. Namn på tävlingsledaren skall meddelas till organisationskommittén enligt särskild ordning. 
För herrarnas elitdivision skall tävlingsledaren godkännas av organisationskommittén. 

Organisationskommittén tillsätter tävlingsledare för Elitseriens final. 

Huvuddomare 
Arrangerande förening svarar för huvuddomare, som skall vara legitimerad som elit- eller förbundsdomare.  

För damernas division 1 kan distriktsdomare få användas efter godkännande av organisationskommittén. 

Om arrangör inte kan tillhandahålla huvuddomare enligt ovan, skall organisationskommittén kontaktas senast 14 
dagar före sammandragningen/matchen. 

Organisationskommittén tillsätter huvuddomare för Elitseriens final. 

Linjedomare 
Arrangerande förening svarar för utbildning och tillsättande av linjedomare enligt nedan. 

För herrarnas elitdivision: minst 2 linjedomare/match; 
För herrarnas div 1: rekommenderas 1 linjedomare/match; 
För damernas elitdivision: minst 2 linjedomare/match; 
För damernas div 1: rekommenderas 1 linjedomare/match. 

Bollkallar 
Arrangerande förening svarar för utbildning och tillsättande av bollkallar i herrarnas och damernas elitdivision. 
Bollkallar bör också finnas i singelmatcherna i övriga divisioner. 

15 Tävlingsledare 
Tävlingsledaren är organisationskommitténs representant på platsen och är högste beslutande i tolkningsfrågor 
för sammandragningen. 



Tävlingsledaren genomför en timme före matchstart första speldagen i varje sammandragning ett möte med de 
fyra lagens lagkaptener. Ytterligare möten kan sammankallas av tävlingsledaren vid behov. 

Tävlingsledaren ansvarar för den sportsliga ledningen av sammandragningen och tillser att tränings- och 
matchprogram planeras på lämpligt sätt enligt tävlingsbestämmelserna. 

Tävlingsledaren ansvarar vidare för matchernas sportsliga genomförande i enlighet med Förbundets 
bestämmelser. Tävlingsledaren kan därvid på eget initiativ fatta beslut om påföljder enligt spelarkoden. 

Tävlingsledaren tillser att spelare uppfyller kraven på klädsel för lagtävlingar i sanktionskategori 2. 

Tävlingsledaren fördelar tillgängliga domare på matcher. Vid behov anordnar tävlingsledaren kompletterande 
utbildning för huvuddomare, linjedomare och bollkallar under matchdagarna.  

Tävlingsledaren ansvarar för att resultat fortlöpande under lagmatchernas gång rapporteras via webben enligt 
instruktioner på http://seriespel.tennis.se/. 

Tävlingsledaren tillser att de skyltar etc som ev. tillkommer tävlingens sponsorer är rätt placerade, samt att annan 
lokal reklam är utformad på ett sätt som inte stör spelet eller förtar intrycket av en ev huvudsponsors skyltar. 

16 Lagkapten 
För varje lag skall finnas en särskilt uttagen lagkapten vid varje lagmatch. Lagkaptens uppgift är dels att vara 
lagets förbindelselänk till organisationskommittén, tävlingsledaren och den lokale arrangören, dels att leda laget 
under spel. 

Lagkapten är skyldig att medverka i de möten som sammankallas av tävlingsledaren. 

Vid spel på flera banor får lagkaptenen utse biträdande lagkapten(er) att svara för ledningen av spelet på de olika 
banorna. 

Nominerad spelare får fungera som lagkapten (s k spelande kapten), dock inte under den tid egen match pågår. 

För en lagkapten (eller biträdande lagkapten) gäller följande bestämmelser: 

- Lagkaptenen får uppehålla sig på banan under spel under hel match eller del av match. Sittplats för lagkaptenen 
skall finnas invid domarstolen; 
- Önskar lagkaptenen att uppehålla sig på banan endast under en del av en match, får han förflytta sig till resp. 
från banan endast under sidbyte eller setbreak. Antalet förflyttningar skall minimeras och ske på sätt så att 
motståndarna och spel på andra banor ej störs; 
- Lagkaptenen får ge spelare råd och anvisningar under sidbyten förutsatt att han då befinner sig på banan intill 
domarstolen. Han får också ge råd vid andra av domaren eller tävlingsledaren beslutade avbrott; 
- Lagkaptenen lyder under motsvarande regler för uppträdande som gäller för spelare. Om en lagkapten 
överträder bestämmelserna i "Spelarkoden" bestraffas hans lag/spelare enligt poängstraffreglerna; 
- Lagkaptenen skall följa de anvisningar och beslut som meddelas av tävlingsledaren. 

17 Spelarkoden 
Reglerna för spelares uppträdande har anpassats så att de överensstämmer med internationella bestämmelser 
vilket för Elitserien/Div. 1 innebär i korthet följande: 

Poängstraff och tidsstraff 
Tiden mellan poäng begränsas till 20 sekunder, vid sidbyte till 90 sekunder och vid setbreak till 120 sekunder. 

Spelarkoden (enligt Tävlingshandboken 2013, Avsnitt 2.3) gäller med bl a följande tillämpning av 
poängstraffsystemet: 

- första förseelsen varning; 
- andra förseelsen poäng till motståndaren; 
- tredje förseelsen gameförlust (gamestraff) 
- fjärde förseelsen förlust av matchen (matchstraff). 



 Poängstraffskalan används i stället för tidsstraff vid: 

- medvetna tidsöverdrag (som utdragen diskussion med domaren); 
- andra tillfället vid direkt på varandra följande tidsöverdrag (utan mellanliggande spel); 
- tidsöverdrag efter anmodan från domaren att spela; 
- tidsöverdrag som följer efter utdelat poängstraff; 
- efter skadeavbrott eller behandling i sidbyte; 
- vid nedsättning av konditionen (t ex kramp eller efter toalettbesök utöver det första i en match. 

Utrustning, klädsel och reklam 
Vid spel skall spelare vara prydligt klädda i hela och rena tenniskläder. I övrigt hänvisas till klädesbestämmelserna 
i Tävlingshandboken, utgåva 2013. Lag/klubbmärke får finnas på tävlingsdräkten. 

Lag i Elitserien och div 1 äger rätt att ha en matchdräkt. Med matchdräkt avses tröja och shorts. Nedan 
bestämmelser gäller i det fall att spelaren använder klubbens matchdräkt i seriematch. Spelare i laget får 
antingen spela i lagets matchdräkt eller i ordinarie matchkläder.  Om spelaren spelar i ”icke matchdräkt” gäller 
vanliga bestämmelser enligt klädesbestämmelserna. 
 
Varje lag har möjlighet att ha en (1) Matchdräkt (dvs. samma utseende för hela laget). På matchdräkten får 
finnas totalt 5 stycken sponsorsmärken enligt nedanstående. En sponsor får har maximalt 3 stycken 
reklammärke. 
  
Matchdräkt utseende: 
Tröja rygg: Endast klubbnamn (obligatoriskt) 
Tröja mage: ett reklammärke max 200 cm2 (20 x 10 cm) 
Tröja arm: ett reklammärke på vardera arm, max 19 cm2. 
Shorts ben: ett reklammärke på vardera ben,  max 19 cm2.  

18 Matcher, resultaträkning 
Matcherna spelas i bäst av tre set, där de två första seten är vanliga tiebreakset medan ett eventuellt avgörande 
set avgörs i form av ett matchtiebreak till 10. Inbollningstid 5 minuter. 

I dubbel tillämpas No Ad. 

Bollbyte sker 11/13 i samtliga herrserier och i damernas elitdivision. Fyra bollar används. 

Spelare har rätt till 10 minuters paus mellan dubbel och singelmatch. 

Vunnen lagmatch ger 2 poäng, oavgjord match 1 och förlorad match 0 poäng. Matchtiebreak räknas som 1 set 
och 1 game. 

Om en spelare lämnar wo eller spelar på felaktig plats i laget räknas resultatet som förlust med 60, 60. 

Om en spelare ger upp under en match eller får matchstraff räknas resultatet som om matchen färdigspelats men 
spelaren förlorat resterande game intill matchslut. 

Placering i divisionen avgörs i följande ordning: 

- högst antal poäng; 
- största matchskillnad; 
- största setskillnad; 
- största gameskillnad. 

Om två eller flera lag fortfarande inte kan särskiljas görs motsvarande beräkning om för de aktuella platserna, 
med endast de aktuella lagens matcher ingående i beräkningen (för två lag motsvarar detta inbördes möte). Om 
lagen fortfarande inte kan särskiljas avgör resultatet i första singeln i det inbördes mötet. 

 



19 Sponsor 
Vid positivt resultat av Förbundets förhandlingar om sponsor/sponsorer kommer prispengar att kunna utgå 
beroende på lagens placering i de olika divisionerna. 

Ev. sponsor(er) har rätt till gratis annons, skyltplats(er), utställningsplats, biljetter, aktiviteter, etc vid varje 
sammandragning enligt särskild instruktion. 

Förbundets övriga huvudsponsorer har rätt att ha skylt i bra position på huvudbanan. 

20 Marknadsföring och press 
Organisationskommittén tar fram ett gemensamt program - presenterat på internet eller i tryck - med 
presentation av lag, spelare och matchprogram. 

Organisationskommittén svarar för pressreleaser och kontakter med radio och TV före och under Elitserien/Div. 1. 
TV-bevakning eftersträvas. Alla diskussioner om TV-sändning skall kanaliseras via organisationskommittén. 

Organisationskommittén svarar för en central resultatfunktion som kontinuerligt varje matchdag samlar och 
bearbetar alla resultat och tabeller och för dem vidare till TT, tidningar, radio och TV. 

21 Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften är 2500 kr/lag som faktureras av Förbundet.  

22 Kostnader 
Förening som arrangerar sammandragning svarar för: 

- banor för matcher och träning på matchdagarna; 
- bollar för matcher och träning på matchdagarna (centralt avtal för hela tävlingen); 
- tävlingsledare och domare (för av organisationskommittén utsedda funktionärer: enligt fastställda normer); 
- lätt, enkel förtäring till lag och funktionärer under matchtiden; 
- lokalt avtal om rum för gästande lag och funktionärer till reducerade priser. 

Tillresande lag svarar för: 

- egna rese- och uppehållskostnader; 
- träningsbollar utanför matchdagarna. 

I anmälningsavgiften ingår: 
- resultatservice; 
- presservice; 
- kompletterande tillsättning av tävlingsledare och domare i finalerna.  

/ 1 juni 2014. 

 


