
Svenska Tennisserierna 

Välkomna till Svenska 
Tennisserierna inomhus 
2009 

Viktigt att notera 
Nu startar höstens seriespel med totalt 803 
lag som deltar. Svenska Tennisserierna in-
omhus omfattar 15-års-, senior- och vete-
ranserier. 
   Svenska mästare koras under hösten i 15-
årslagen genom ett slutspel med segrande 
lag från de fyra regionerna och för seniorer 
genom Elitserierna. För veteranlagen blir 
det slutspel i mars. 
   Tävlingsbestämmelserna hittar ni på  
seriespelsidan på www.tennis.se (enklast 
via förstasidan under Aktuella tävlingar). 
Här följer ni också resultat och bjuder in 
motståndarlagen till match. 
 
Välkomna till spel. 
Svenska Tennisförbundet 

Nedanstående påpekande är väldigt vikti-
ga att notera inför seriespelet: 
 
1. Lag som lämnar w.o. i hel lagmatch 
utesluts normalt från den aktuella serien. 
 
2. Angiven speldag får ändras förutsatt att 
båda klubbarna är överens. Om en av 
klubbarna vill spela på ordinarie datum 
gäller detta (undantaget punkt 5 nedan).  
 
3. Om angiven speldag ändras enligt 
punkt 2 skall ny speldag omgående anges. 
Ny matchdag skall infalla mellan första 
och sista spelomgången. 
 
4. För veteranklasserna gäller att om ny 
speldag överenskommits och matchen 
spelas under nytt kalenderår gäller samma 
förutsättningar vad avser  tennispoäng och 
födelseår som vid ordinarie speldag. 
 
5. I programmet angiven speldag får änd-
ras från lördag till söndag eller söndag till 
lördag om hemmaklubben skriftligen 
meddelar bortalaget 14 dagar före seriens 
första speldag. 
 
6. Spelare som deltar i Svenska Tennis-
serierna skall ha tävlingslicens. Spelare 
som deltar är skyldig att ta reda på aktuell 
tennispoäng före match. 
 
7. Inbjudan till match skall vara gästande 
lag tillhanda senast 4 dagar före match-
datum. Om inbjudan uteblir är bortalagets 
kontaktman skyldig att själva sätta sig i 
förbindelse med hemmalagets ang. spelti-
der.  

Svenska mästare inomhus 
2008 
 
Herrar:  Ullevi TK 

Herrar 35: TSK Malmen 

Herrar 45: Höllvikens TK 

Herrar 55: Gefle TK 

Herrar 65: GLTK 

Herrar 75: Båstad Malens TS 
 
Damer: Malmö-Bellevue TK 

Damer 40: Älta TK 

Damer 50: SALK 

Damer 60: KLTK 
 

Pojkar 15: KLTK 

Flickor 15: KLTK 
 


