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Rookieserien 2014  Stockholm 2014-05-19 
 
2013 var ett lyckat år med 13 lag i Rookie Guld och 17 lag i Rookie Silver!!! 
 
Grattis till SALK som blev Rookies of the year 2013 efter en spännande och välspelad final 
mot KLTK.  
 
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 
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 2014 

 
DAGS ATT ANMÄLA ER TILL ROOKIESERIEN!!!!! 
Rookieserien är för pojkar och flickor som är 12 år och yngre (födda -02 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 2014 
 
     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 3 juni. 
Anmälan skickas till Tennis Stockholm 
mail anders@tennisstockholm.seÄmne: Anmälan Rookieserien 
Anmälningsavgiften 500:- faktureras klubben. 


