
Tennis Syds serier 
 
Utomhusserierna -09 är tredje omgången av Tennis Syds serier. Under resans gång har vi tagit 
emot synpunkter från medverkande klubbar samt serieansvariga i de tidigare distrikten. De 
vanligaste synpunkterna har berört avstånd, tidsmatcher kontra ”vanliga” matcher, licenskrav 
etc. Klart är att seriespelet engagerar och att seriespelet har sett olika ut i de gamla distrikten.  
 
Era synpunkter har sammanfattats och ligger till grund för de kommande inom- och 
utomhusserierna. Vår utgångspunkt har varit spelarna d.v.s. serierna måste vara anpassade 
efter vad som är bäst för deras utveckling och inte tvärtom. Till detta kommer sedan den 
organisatoriska frågan där det skall vara genomförbart för klubbarna, lagledarna och spelarna.  
 
Vi har i detta dokument försökt att förtydliga regelverket, beskriva för vilken målgrupp 
serierna är ämnade samt lyfta de större förändringarna. 
 

Sammanfattning av förändringarna 
 

• 10 och 12 års serierna kommer enbart att spelas som tidsmatcher. 

• 10 års serierna skall spelas med maxibollen (25% mjukare än en vanlig tennisboll).  

• Knatteseriens yngsta grupp (10-åringarna) skall spelas med maxibollen.   

• Tidsmatcherna för 14 åringarna försvinner och dessa serier kommer att spelas som 3 
sets matcher med matchtiebreak i ett ev. avgörande set. 

• 10 mils ambitionen, d.v.s. att vi strävar efter att inga resor för bortamatcher skall 
överstiga 10 mil. I de yngsta juniorklasserna (10 och 12 år) är ambitionen 5 mil.   

• Tävlingskommittén kommer under sommaren kontakt de klubbar som idag inte 
medverkar i seriesystemet, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler klubbar 
engagerar sig, vilket i sin tur bör innebära kortare resor. 

• Sista anmälningsdag för såväl inne som utomhusserierna tidigareläggs för att vi skall 
kunna presentera serierna tidigare och på så sätt underlätta klubbarnas planering. 

• Seriesystemet kommer i april varje år utvärderas av Tävlingskommittén och eventuella 
förändringar justeras då inför nästkommande inomhusserier.   

 
 

De olika serierna och dess regelverk 
 
Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot 
målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive kategori samt 
dess regler. 
 

A. Knattesserien  
Spelform: Knatteset med niomannalag i åldern 10-14 åringar 
 
Denna serie skall ses som en representationsserie för klubbarnas juniorer . Här kan såväl 

klubbens bästa spelare som de som inte kommit så långt i sin utveckling vara med. Alla bidrar 

på sin nivå, men laget står i fokus. En bra serier för att skapa klubbgemenskap där flickor och 

pojkar tävlar tillsammans. Observera att den yngsta gruppen (10 åringarna), skall spela med 

maxibollen.  

 



1. Varje lagmatch omfattar 9 singelmatcher med följande fördelning: 
 

• 6 pojksingelmatcher,  

• 2 st som under det år som serien startar fyller högst 14 år (PS 14) 

• 2 st som under det år som serien startar fyller högst 12 år (PS 12) 

• 2 st som under det år som serien startar fyller högst 10 år (PS 10) 
 

• 3 st flicksingelmatcher,  

• 1 st som under det år som serien startar fyller högst 14 år (FS 14) 

• 1 st som under det år som serien startar fyller högst 12 år (FS 12 ) 

• 1 st som under det år som serien startar fyller högst 10 år (FS 10) 
 
- I pojkklasserna kan flicka i samma ålder spela men inte pojke i flickklasserna. 
 
2. Klassen har sanktionskategori 5, vilken inte ger tennispoäng. 
 
3. Alla matcherna startar vid 2-2. Matcherna spelas som bäst av tre set med tie-break vid 
ställningen 6-6. Vi rekommenderar att samtliga matcher döms av domare. 
 
4. Den yngsta gruppen, 10-åringarna skall spelas med maxibollen. 
 
5. Division 1 utomhus genomförs under en helg i augusti/september. Hela serien förläggs till 
en eller två spelplatser. Arrangerande klubb skall ha matchledare (samma funktion som 
tävlingsledare) på plats. 
 

B. 10 års serier  
Spelform: Tidsmatcher med maxiboll 
 
Precis som If…SO Touren  syftar dessa serier till att på ett enkelt sätt introducera tävlandet 

för de allra yngsta. Serierna är för klubben enkla att arrangera då de spelas under en 

begränsad tid, vilket även underlättar för såväl spelaren som föräldern. Matcherna spelas 

med anpassad boll efter spelarnas nivå, d.v.s. maxiboll på fullstor bana.  

 
1. Varje lagmatch genomförs i form av 2 singel- och en dubbelmatch.  
 
2. Varje individuell match är begränsad till 60 minuter (50 minuters matchtid, 5 minuters 
inbollning och 5 min ”eftersnack”). Varje match delas in i två ”tidsset” om 25 minuter. Varje 
individuell delmatch kan alltså sluta 2-0 eller 1-1. Man får en poäng för varje vunnit ”tidsset” 
och varje lagmatch kan således sluta 6-0, 5-1, 4-2 eller 3-3. Påbörjat game skall avslutas när 
tidssetet går ut. Om ställningen därefter är oavgjord spelas ett avgörande game. Om 
ovanstående innebär att det blir tidsöverdrag i första tidssetet minskas nästa set med 
motsvarande tid. Varje match tar således 60 minuter i anspråk. 
 
3. Varje serieomgång består av en grundserie och en eventuell fortsättningsserie/slutspel. 
 
4. Flickor får delta i pojkserierna. 
 
5. Matcherna kan spelas inom- eller utomhus. 
 
6. 10 års serierna skall spelas med maxiboll. 



7. Vi rekommenderar att samtliga matcher döms av domare 
 

C. 12 års serier  
Spelform: Tidsmatcher 
 
Som 10 års serierna syftar även 12 års serierna till att engagera många spelare som vill 

tävla. De bättre 12-åringarna rekommenderas att ta steget upp till 14-års serierna. Detta för 

att skapa så homogena serier som möjligt och ge så många spelare som möjligt en positiv 

start på tävlandet. Serierna är för klubben enkla att arrangera då de spelas under en 
begränsad tid, vilket även underlättar för såväl spelaren som föräldern. 

 
1. Varje lagmatch genomförs i form av 2 singel- och en dubbelmatch.  
 
2. Varje individuell match är begränsad till 60 minuter (50 minuters matchtid, 5 minuters 
inbollning och 5 min ”eftersnack”). Varje match delas in i två ”tidsset” om 25 minuter. Varje 
individuell delmatch kan alltså sluta 2-0 eller 1-1. Man får en poäng för varje vunnit ”tidsset” 
och varje lagmatch kan således sluta 6-0, 5-1, 4-2 eller 3-3. Påbörjat game skall avslutas när 
tidssetet går ut. Om ställningen därefter är oavgjord spelas ett avgörande game. Om 
ovanstående innebär att det blir tidsöverdrag i första tidssetet minskas nästa set med 
motsvarande tid. Varje match tar således 60 minuter i anspråk. 
 
3. Varje serieomgång består av en grundserie och en eventuell fortsättningsserie/slutspel. 
 
4. Flickor får delta i pojkserierna. 
 
5. Matcherna kan spelas inom- eller utomhus. 
 

D. 14 års serier  
Spelform: 3 sets matcher med matchtiebreak i ev. avgörande set.  
 
14 års serierna skall ses som en förberedelse för de kommande Svenska Tennisserierna 15 år, 

Tennis Syd serierna 16 år och senare även Svenska Junior Cupen.  

 

1. Varje lagmatch omfattas av två singlar och en dubbel. 
 
2. Klasserna är sanktionerad av Svenska Tennisförbundet i kategori 3. Spelarna skall inneha 
giltig licens för att få deltaga. 
 
3. Matcherna spelas som bäst av tre set med tie-break vid ställningen sex lika i de två första 
seten. Ett ev. tredje och avgörande set genomförs i form av matchtiebreak (först till 10 poäng 
med 2 poängs skillnad) 
 
4. Division 1 utomhus i genomförs under en helg i augusti/september. Hela serien förläggs till 
en spelplats. Arrangerande klubb skall ha tävlingsledare på plats. 
 
5. Laguppställningen skall följa gällande tennispoäng. 
 

 



E. 16 och 21 års serier 
Spelform: 3 sets matcher med matchtiebreak i ev. avgörande set.  
 
Dessa serier syftar till att erbjuda de spelare som under hösten deltar i Svenska Junior Cupen 

och Svenska Tennisserierna en serie även under våren och sommaren.  

 
1. Varje lagmatch omfattas av två singlar och en dubbel. 
 
2. Klasserna är sanktionerad av Svenska Tennisförbundet i kategori 3. Spelarna skall inneha 
giltig licens för att få deltaga. 
 
3. Matcherna spelas som bäst av tre set med tie-break vid ställningen sex lika i de två första 
seten. Ett ev. tredje och avgörande set genomförs i form av matchtiebreak (först till 10 poäng 
med 2 poängs skillnad) 
 
4. I pojk- och flickklasserna är åldern högst 16 respektive 21 år. Den ålder spelaren fyller 
innevarande år räknas hela året. 
  
5. Division 1 utomhus i 16 och 21-års klasserna genomförs under en helg i augusti/september. 
Hela serien förläggs till en spelplats. Arrangerande klubb skall ha matchledare (samma 
funktion som tävlingsledare) på plats. 
 
6. Laguppställningen skall följa gällande tennispoäng. 
 

F. Herrar, Damer och Veteraner 
Spelform: 3 sets matcher med matchtiebreak i ev. avgörande set.  
 
Svensk Tennis Syds veteranserier skall ses som ett komplement till Svenska Tennisserierna, 

men av mer motionskaraktär. 

 

1. Varje lagmatch omfattas av två singlar och en dubbel. 
 
2. Klasserna är sanktionerad av Svenska Tennisförbundet i kategori 3. Spelarna skall inneha 
giltig licens för att få deltaga. 
 
3. Matcherna spelas som bäst av tre set med tie-break vid ställningen sex lika i de två första 
seten. Ett ev. tredje och avgörande set genomförs i form av matchtiebreak (först till 10 poäng 
med 2 poängs skillnad) 
 
4. I herrveteranklasserna är åldern lägst 45 år resp. 55 år och i damveteranklassen lägst 40 år. 
 
5. Division 1 utomhus i 16 och 21-års klasserna genomförs under en helg i augusti/september. 
Hela serien förläggs till en spelplats. Arrangerande klubb skall ha tävlingsledare på plats. 
 
6. Laguppställningen skall följa gällande tennispoäng. 
 

 

 
 



 
Allmänna regler för alla serier 
 
1. Serierna administreras av Tennis Syd och utlyses i knattar, pojkar och flickor 10 år, 12 år, 
14 år, 16 år och 21 år, herrar, damer, herrar veteran och damer veteran.  
 
2. Anmälan till Tennis Syds seriespel liksom matchinbjudan, besvarande av inbjudan och 
resultatrapportering görs på www.tennis.se, se separat anvisning.  
 
3. Anmälan till inomhusserierna är öppen from den 25 maj och stänger den 18 juni. Serierna 
presenteras sedan den 1 augusti. Anmälan för utomhusserierna är öppen from den 1 februari 
och stänger den 1 mars. Serierna presenteras sedan den 1 april. 
 
4. Uppskjuten eller avbruten match skall under alla förhållande vara slutspelad före respektive 
divisions sista speldag. I annat fall riskerar hemmalaget att förlora på walk over. 
 
5. Arrangerande klubb (hemmalaget) inbjuder gästande lag senast sju dagar före matchdag på 
tennis.se, se separat information. Matcherna skall förläggas till sådan tidpunkt att gästande 
klubb kan påbörja resan från hemort vid rimlig tidpunkt (tidigast kl. 8.00) och vara tillbaka på 
hemorten senast kl. 22.00.  
 
6. Segrande lag i varje lagmatch erhåller två poäng. Slutar lag på samma poäng avgörs deras 
inbördes placering av matchskillnad därefter setskillnad och sist gameskillnad. 
 
7. Tvingas lag lämna walk over i en delmatch räknas 0-1 i matchskillnaden, 0-2 i 
setskillnaden och 0-12 i gameskillnad (för knatteserien 4-12). Lämnas walk over i 
singelmatch måste lagets medlemmar uppflyttas så att walk over gäller lägsta singelmatchen. 
 
8. Klubb som deltager i seriesystemet är förpliktigad att fullfölja tävlingen. Lämnar ett lag 
walk over i en hel lagmatch kan laget uteslutas ur seriesystemet eller flyttas ner i lägre 
division. 
 
9. Deltagande i Tennis Syds serier kräver licens d.v.s. from 14 års serierna 
 
10. Eventuella protester skall vara skriftliga och ställas till Tennis Syd, Box 10063, 200 43 
Malmö. 
 
11. Om ett lag drar sig ut efter det att serieindelningen presenterats på www.tennissyd.se 
debiteras klubben full serieavgift. 
 
12. Om hemmalaget har möjlighet att använda domare rekommenderas detta. 
 
13. Det är tillåtit för klubb som deltar med mer än ett lag i samma klass att låta spelare som 
tillhör lag i lägre division vara reserv i lag i högre division och spela enstaka matcher om 
ordinarie namngiven spelare har förhinder. Observera att utomhus kan olika divisioner i 
samma klass genomföras under olika tidsperioder. 
 
14. Om en klubb inte har ett komplett lag är det tillåtit att bilda ett lag med spelare från andra 
klubbar. En spelare får bara representera en klubb och vara ordinarie spelare i ett lag i samma 
serie. 



 
15. I övrigt gäller Svenska Tennisförbundets tävlingsbestämmelser. 
 
 
 


