
 INBJUDAN TILL VÄSTSERIEN  

 
 

Svensk Tennis Väst inbjuder till spel i Västserien inomhus 2014 
 

 

 

Nyhet! 
Regionen inbjuder till en ny klass kallad P/F10 Musse. Denna är tänkt för spelare som 

inte spelat många matcher utan mest deltagit i If SO Tour-tävlingar. Klassen P/F10 är 

därmed tänkt för spelare som varit med i sanktionerade tävlingar och är mer 

tävlingsvana. Vi hoppas att detta kommer att göra matcherna i dessa båda klasser mer 

jämna. 
 

 

Elektronisk anmälan via Internet och www.tennis.se 
 

TÄVLINGS-   1.   Herrar Elit    (Lic) 3 singlar  1 dubbel (3) 

KLASSER   2.   Herrar      3 singlar  1 dubbel (5) 

    3.   Pojkar 20 (f.1994 och senare)  (Lic) 3 singlar  1 dubbel (3) 

    4.   Pojkar 16 (f.1998 och senare)  (Lic) 3 singlar  1 dubbel (3) 

    5.   Pojkar 14 (f.2000 och senare)  (Lic) 3 singlar  1 dubbel (3) 

    6.   Pojkar 12 (f.2002 och senare)   3 singlar  1 dubbel (5) 

  7.   Pojkar/Flickor 10 (f.2004 och senare)  3 singlar  1 dubbel (5) 

  8.   Pojkar/Flickor 10 Musse (f.2004 och senare) 3 singlar  1 dubbel (5) 

    9.   Herrar 35 (f.1979 och tidigare)  (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 

  10.   Herrar 45 (f.1969 och tidigare)  (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 
 

  11. Damer Elit     (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 

12. Damer      2 singlar  1 dubbel (5) 

  13. Flickor 20 (f.1994 och senare)  (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 

  14. Flickor 16 (f.1998 och senare)  (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 

  15. Flickor 14 (f.2000 och senare)  (Lic) 2 singlar  1 dubbel (3) 

  16. Flickor 12 (f.2002 och senare)   2 singlar  1 dubbel (5) 

17. Damer 35 (f.1979 och tidigare)   2 singlar  1 dubbel (5) 
 

 

   (Lic) = I dessa tävlingsklasser krävs spelarlicens för deltagande. 

   Siffrorna inom parentes anger sanktionskategori. 
 

 

ANMÄLAN  Anmälan görs elektroniskt och skall vara gjord senast den 30 augusti 2014. 

   Frågor rörande anmälan görs till Svensk Tennis Väst:s kansli tel: 0521 - 662 74 
 

 

ANM.AVGIFT 475:- per lag. 
 

 

MATCHDAGAR Seriestart kommer att ske den 4 oktober. 
 

 

 

 

 

 

Med förhoppning om ett talrikt deltagande 
 

SVENSK TENNIS VÄST 

Tävlingsblocket 


