
INFO till lagledare (lathund).
Information till lagansvariga kontaktpersoner/ lagledare
Göteborgsserien, Yngre juniorer 2015.

Din (lagledarens) kontakt med klubben.
Din klubb/serieansvarig bokar banor för lagets hemmamatcher. När banorna är 
bokade meddelas detta till respektive lagansvariga kontaktperson/ lagledare (du 
anges som lagledare i forts. av denna info-text – du är lagledare om du får denna
information från klubben/ serieansvarig).
Dessutom får du som lagledare ett mail via Svenska Tennisförbundets (TenBis)  
datasystem för seriespel. Bifogat är en förklaring/information om hur detta 
datasystem fungerar (Användarmanual).
Läs detta dokument, det viktigaste fr o m sid.4 info för dig som lagledare. 

Spelare i ditt lag.
Från klubben ska du ha fått en ”trupp” med spelare som ska användas för 
seriematcherna. Du bör ha fått mailadresser och telefonnummer (hem- och 
mobil) till föräldrar till spelarna i laget från klubben. 
Du får fråga klubbansvarig om du ska fördela matcherna (singel/dubbel jämnt 
mellan spelarna) eller om det finns någon annan policy i klubben gällande 
laguttagningar. 

Inbjudan till seriematch.
Eftersom du ska ha fått datum och tider för ditt lags hemmamatcher samt vilka 
motståndarlag ni möter på respektive datum ska du nu bjuda in motståndarlagen 
till dessa matcher. 
Viktigt att du har fått reda på om respektive match börjar med singlar eller 
dubbel från din klubb. Läs bifogad Användarmanual på sidan 5 gällande 
inbjudan till match.  OBS! Bjud in till alla era hemmamatcher (hela serien) – 
snarast och SENAST 10 januari.

Ditt lags spelare till respektive match.
Du kontaktar föräldrar till de spelare i ditt lag som ska spela respektive match 
via mail eller telefon. Viktigt är att du får en bekräftelse från föräldrarna att 
deras son/dotter kan spela de matcher som de är uttagna till. 
Ett tips är att alltid ta ut minst tre (3) spelare till varje lagmatch om någon av 
dina spelare får förhinder, blir tex sjuk. Då kan ni ändå spela matchen med två 
(2) spelare. Får du ändå inte ihop lag till match från din ”trupp” så prata med 
klubbansvarig och få tips om andra spelare i klubben som kan ringas in till 
match. 

Forts. nästa sida. Sidan 1 (3).



Matchen får inte flyttas och kan inte du trots hjälp av klubbansvarig ordna 
spelare till match får ditt lag lämna återbud, dvs motståndarlaget vinner matchen
på walk over (viktigt att i så fall meddela detta till motståndarna).
Ditt lag kan ändå fortsätta spela resterande matcher i serien. Med andra ord – det
kommer nya matcher, vilket också är en av anledningarna till att seriematcherna 
inte får flyttas/ skjutas upp. 

Mer att tänka på inför och under era hemmamatcher.
Välj också ut någon spelare/förälder som är ansvarig för fika (dvs fika till era 
spelare och föräldrar samt till motståndarlagets spelare och föräldrar) under era 
lags hemmamatcher. Stäm också av med klubbansvarig vad som gäller med fika 
(vissa klubbar har tex kaffe och saft i hallen men inte smörgås).
Stäm också av med klubbansvarig hur ditt lag ska få bollar till era matcher. 
Detta brukar man få hämta ut av klubbansvarig i god tid innan match. I 9-
årsserierna är det ”gröna” bollar som gäller. I 11- och 13-årsserierna finns 
klasser med både ”gröna” och ”gula” bollar. Givetvis plockar ni bara ut den 
sortens bollar som gäller för ditt lags serie. Till ditt lags bortamatcher behöver 
du inte tänka på bollar och fika. Det är motståndarlagen som har hemmamatch 
som har ansvaret. 

En vecka innan match.
Du ska ha fått en bekräftelse från motståndaren att de kan spela matchen hos er 
klubb. Har du inte fått det så kontaktar du motståndaren minst en vecka innan 
match och säkerställer att de verkligen kommer, vet om matchdatum och tid. 
Kontaktuppgifter (tex telefon) kan man få till motståndaren om man är inloggad 
i Svenska Tennisförbundets datasystem och klickar på motståndarlaget i 
tabellen. 

Dags för match.
Var på plats i tennishallen en halvtimme innan match oavsett om det är hemma- 
eller bortamatch. Hälsa på motståndarna och stäm av med lagansvarig eller 
annan vuxen i motståndarlaget vilka som spelar de två singlarna (generellt bör 
de två bästa spelarna från respektive lag spela mot varandra i förstasingeln men 
det kan också lottas beroende på vad klubbansvarig har bestämt tidigare) och 
vilka som spelar dubbelmatchen.
I vilken ordning de tre (3) delmatcherna spelas skall du tidigare ha fått veta av 
din klubbansvarige, alt ev av bortalagets lagledare när det gäller en bortamatch. 
Den vanligaste och bästa matchordningen bör vara att de båda singlarna spelas 
först och samtidigt på två (2) banor, därefter dubbeln, men det kan förekomma 
annan matchordning. Men som sagt, du som lagledare skall ha fått besked om 
matchordningen sedan tidigare och i god tid innan match. Läs mer om 
genomförandet av seriematchen i nästa stycke. 
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Genomförandet av seriematchen.
Observera att hela lag-/seriematchen som består av två (2) singlar och en (1) 
dubbel, avgörs på tid. Varje individuell delmatch har en tidsåtgång av max 60 
min. dvs en (1) timma. (5 min. inbollning, 50 min. speltid och 5 min. reservtid/ 
ev paus inför nästa delmatch.
Varje delmatch delas in i två ”tidsset” om 25 minuter. Varje individuell 
delmatch kan alltså sluta 2-0 eller 1-1 i ”tidsset”. Hela lagmatchen avgörs efter 
tidsset-räkning (dvs slutresultatet kan då bli lagvinst med 6-0, 5-1, 4-2 eller 
oavgjort 3-3). 
I alla delmatcherna gäller att när 25 minuter har spelats av ett (1) set så avbryts 
detta oavsett poängställningen i det pågående gamet. Undantag från detta är om 
det står lika i färdigspelade game, då spelas det pågående gamet klart alt. ett nytt
sista game för att få fram en vinnare av setet. Står det oavgjort i game då spelas 
gamet klart så att en spelare vinner setet. 

Det allra bästa är om en ”så neutral som möjligt” matchledare ansvarar för hela 
seriematchens genomförande inklusive speltiden (start- /sluttid). I annat fall då 
en sådan matchledare saknas så är rekommendationen att en vuxen (t.ex 
förälder) från varje lag gemensamt är matchansvariga och då inkluderar detta att 
ha kontroll på start- resp. sluttid. Observera dock att de matchansvariga får då ej 
samtidigt fungera aktivt i lagen som lagkaptener (coacher), dvs vara inne på 
banan och coacha sitt lag. 

Efter seriematchen.
Som lagansvarig när ditt lag har hemmamatch så ska du snarast efter spelad 
hemmamatch inrapportera resultatet. Läs bifogad Användarmanual på sidorna 
6-7 gällande resultatrapportering. Licens behövs inte innehas för att spela 
Göteborgs juniorserier. Om hemmalaget inte har rapporterat resultat några dagar
efter match kan bortalaget komma att dömas som segrare på Walk Over (6-0). 

Mer detaljerade bestämmelser finns att läsa i 
TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA.

Ytterligare INFO ang. vad som gäller för seriespelet i just din klubb, kan komma
direkt till dig som lagledare från din klubb- /serieansvariga.

….............................................................................................................................
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