
Tennis Göteborg  inbjuder för 48:e året till lagtävlingen 

Västsvenska Cupen 2015
Herrlag och Damlag – även öppen för eliten!

Tävla om totalt 10 000 kr. ……..  
(i form av presentkort vid minst 16 deltagande lag per tävlingsklass, se mer info i 
tävl.best. under rubriken Prispengar)

Tennis Göteborg har den stora glädjen att inbjuda till 48:e upplagan av Västsvenska Cupen (VS-Cupen) 
2015 för herrlag och den 20:e för damlag.
VS-Cupen är lagtävlingen för västsvenska klubblag med licensierade tävlingspelare oavsett rankingpoäng 
(tävlingen är således även öppen för elitspelare).
Resultaten från tidigare års VS-Cup tillsammans med de anmälda spelarnas ranking ligger till grund för 
lagets ev seedning och inplacering i gr. A eller B (se även under rubr. Grupper).

ANMÄLAN skall innehålla tävlingsklass D. / H. (dam- eller herrlag), klubblagets namn, 
kontaktpersoner med e-post-/mailadress, telefon och betalningsansvarig (fakturaadress) samt 
prel.laguppställning med lagets två (2) bästa spelare.
Anmälan insändes till Tennis Göteborg via e-post:  tavling@tennisgoteborg.se
OBS – alla klubbar tillhörande Region Göteborg kan även göra anmälan via SvTFs seriespelssida.
Anm.tiden UTGÅR 10 DECEMBER 2014.

Anm.avgiften 550 Kr/lag insättes på BANKGIRO  205-92 28  (Tennis Göteborg).  
OBS, Om avgiften ej är inbetald på postgirot SENAST 15 JAN. 2015.
kommer klubblaget att faktureras 600 Kr (inkl. faktureringsavgift 50 Kr.).  
Nils Idström och Martin Stigh / Tennis Göteborg   031-72 72 446.     

TÄVLINGSBESTÄMMELSER.

Tävlingsform, Västsvenska Cupen är en sanktionerad (kat.4) lagtävling som består av 2 tävl.klasser en herrklass och
en damklass. Tävlingen är en utslagsturnering för klubblag från region Tennis Göteborg och Tennis Väst samt alla 
klubbar som deltagit i Svenska Tennisserien, västra gruppen hösten 2014 (Halland och Småland).

Lagmatcherna omfattar två (2) singlar och en (1) dubbel. Dubbeln skall spelas först om inget annat bestäms 
mellan lagen. Matcherna spelas enligt SvTF best. i bäst av tre set.  Liksom i Svenska Tennisserien kommer VS-
Cupens matcher att tillämpa sig av match-tiebreaket. Detta innebär att de två första seten spelas som vanliga 
tiebreakset (tiebreak: först till 7 poäng med 2 poängs skillnad). Vid ett ev tredje avgörande set så genomförs 
detta endast i form av ett matchtiebreak, först till 10 poäng med 2 poängs skillnad. Hela lagmatchen avgörs efter
flest vunna av de tre delmatcherna (dvs. resultatet blir således 3-0 eller 2-1).                                                

VS-Cupen 2015 spelas inomhus under jan-april. Första omgången i VS-Cupen 2015 spelas prel. 24-25 januari. Ingen 
spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. I de uttagna lagen skall de bästa singelspelarna mötas i 
singel 1 och näst bästa i singel 2. Rangordningen skall följa rankingen jan-april 2015. Vid färre än fyra (4) anmälda lag,
äger tävl.ledningen rätt att stryka tävl.klassen.

PRISPENGAR (presentkort), DAMER & HERRAR 2015. 
A-grupperna-Herrar och damer. (8 eller fler delt lag per grupp)
1:a pris:  2000 kr,  2:a pris:  1500 kr.
A-grupperna-Herrar och damer. (4-7 delt lag per grupp)
1:a pris:  1000 kr,  2:a pris:  500 kr.
B-grupperna-Herrar och damer. (8 eller fler delt lag per grupp)
1:a pris:  1000 kr,  2:a pris:  500 kr. 
B-grupperna-Herrar och damer. (4-7 delt lag per grupp)
1:a pris:  500 kr,  2:a pris:  ---. forts. nästa sida.

mailto:tavling@tennisgoteborg.se


Observera att lagets anmälda kontaktperson är mottagare av eventuella prispengar i form av presentkort. 
Kontaktpersonen blir då själv ansvarig att fördela priset rättvist inom laget.

Grupper, Efter anmälningstidens utgång indelas lagen i en A- och ev en eller flera B-grupper (minst 3 lag i varje 
grupp). Tävlingsledningen delar in grupperna utifrån tidigare års VS-Cupresultat och lagens anmälda spelares ranking.
Inför 2015 års tävling är följande klubblag garanterade platser i A-grupperna  (dvs om lagen anmäler sig)  
HERRAR: Mölndals TK, Elfsborg Tennis, Brottkärrs TF och Ullevi TK. DAMER: Ullevi TK och Elfsborg Tennis. 

Hemma- bortamatch, Samtliga lagmatcher avgörs i enkelmöten, som hemma- eller bortamatch.

Lottning/spelprogram, publiceras på  www.tennisgoteborg.se  omkring 15 dec 2014.

Övrigt, hänvisas till tävlingsledningen och/eller det publ. spelprg. med mer kompletta bestämmelser.

Tävlingsledare, Nils Idström och Martin Stigh / Tennis Göteborg.  031-72 72 446.  info@tennisgoteborg.se 

Slutsegrare Västsvenska Cupen 2014 – Herrar och Damer:  ULLEVI TK.

Ullevi Tennisklubbs båda segrande lag i Västsvenska Cupen 2014. Fr.v Damlaget med Eira Tobrand och Caijsa 
Hennemann. Herrlaget med Filip Karlsson och William Baan. (i laget har även följande spelare deltagit: Tom 
Hjertonsson, Erik Hjertonsson, Alex Trifunovic, Theodor Ström och Johan Brunström).
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