
Julcupen 2020 - Juniorsingel 
 

Hej! 

Här kommer lite information om julcupen i tennis som är en handikapptävling. Tanken är att alla ska 

få spela flera matcher därför har vi gjort ett poolspel. 

Poolspel 
Det blir ett poolspel med två grupper där alla möter alla för att det ska bli fler matcher. Därefter 

möts 1:orna från de båda grupperna i final och 2:orna i match om 3:e pris. 

Bollar 
Bollar ska vara Wilson. Om ni inte kommer åt bollar på annat sätt så kommer det finnas två paket 

med bollar i kistan under trappen att låna. Koden är 0217. Kom ihåg att lämna tillbaka dessa sedan 

och låsa efter dig. 

Tävlingsledning 
Ingen tävlingsledning kommer alltid finnas på plats, däremot har Vichaya Jamroensri lovat att vara 

med under de flesta matcherna för att hjälpa till med räkning. Spelarna dömer annars själva och 

noterar resultatet i hallen direkt efter matchen. Skicka gärna ett SMS direkt efter matchen till Göran 

Otter tel. 070-2897078 med resultat så uppdateras det på hemsidan. 

Räkningen i tennis är följande: 
Utan handikapp så börjar normalt båda spelare på 0, sedan räknar man 15, 30, 40 för varje boll man 

vinner. Om en spelare har 40 och den andra spelaren 0 eller 15 eller 30 och första spelaren sedan 

vinner en boll till så vinner den gamet. Men står det 40-40 så måste man vinna med två bollar för att 

vinna gamet.  

Den som först har vunnit minst sex game och vunnit med minst två games marginal ex. 6-4 vinner ett 

set. Men det kan också bli 7-5, 8-6, 9-7, 10-8 etc. Först till två vunna set har vunnit matchen. Vid 1-1 

spelas ett avgörande set. 

För att förklara handikapp räkningen så får du här lite hjälp. 
-15: Spelaren måste vinna en boll mer än en som står på noll. 

0: Ingen skillnad 

+15: Spelaren måste vinna en boll mindre än en som står på noll. 

Kontaktuppgifter 
Vichaya Jamroensri tel.070 - 966 37 32 

Thomas Waern, tävlingsledning tel. 070 – 210 40 61 

Arne Carlzon, tävlingsledning tel. 070-312 16 16 

 

OBS! Om ett speldatum inte passar så får du ta kontakt med motståndaren för att försöka ändra det. 

Meddela sedan Vichaya o tävlingsledningen så vi kan boka in en ny tid åt er. 

 



Spelarlista med kontaktuppgifter 
 

Spelare Email Telefon 

Ivar Fintling ivarfint@utb.lindesberg.se - 

Hugo Härder harder.8@hotmail.com - 

Liam Högblom johanna.hogblom@gmail.com 0735455015 

Vichaya Jamroensri vichayajamroensri@gmail.com 0709663732 

Zacke Freden magnus.freden@telia.com 0703965242 

David Hellström 

 
0704827643 

Marcus Larsson leiflarsson07@gmail.com 0703761743 

Andreas Ekmark andreasekmark07@gmail.com 0793133826 

Hugo Örtlund markus900sl@gmail.com 0703221134 
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