
 

 

 

 

 

 

Speldatum: 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 (finaler) 

Klasser 
Juniorklasser (födda 2002 och senare) 
FS: Flickor singel  
PS: Pojkar singel 

Seniorklasser  
DS: Damer singel 
HSA: Herrar singel 
HSB: Herrar singel motion  

Obs! Minst 4 spelare/klass krävs. 
Vid för få deltagare i en av herrklasserna 
så slås deltagarna samman i enbart en 
herrklass.  

Tävlingsform 

Handikapptävling som spelas i bäst av 3 
set utan tiebreak, dvs en spelare måste 
vinna med minst två game ex.8–6, 9–7. 
Alla spelare får ett spelhandikapp efter 
spelförmåga, ex. så får en spelare -30 och 
motståndaren -15. Då drar man av poäng 
så den som rankas högst får börja på -15 i 
varje game och den andra spelaren på 0.  

Regler: Svenska Tennisförbundets 
tävlingsbestämmelser. 

Spelplats o underlag 

Lindesberg TK´s inomhushall, plexipave 

Bollar 

Wilson. (Hålles av spelarna själva utom i 
finalerna)  

Övrigt 

Spelare ska vara på plats senast 15 min 
före utsatt speltid. Tävlingsledningen 
förbehåller sig rätten att ändra i 
spelprogrammet och ställa in klasser vid 
för få deltagare. Inbollning 5 minuter. 
Spelare dömer själva. Resultatet skrivs upp 
på tavlan efter match och meddelas 
tävlingsledningen på sms. 

Tävlingsledare 

Thomas Waern tel. 14415, 070-210 40 61 

Anmälan 

Anmälan gör senast 18/12 via bokatennis. 
Klicka på kommande aktiviteter och välj 
den klass du vill anmäla dig till. 

Anmälningsavgift 

Juniorklasser: 50 kr 
Seniorklasser: 100 kr.  

Anmälningsavgiften betalas samtidigt som 
anmälan görs via bokatennis. När du anmäler 
dig i bokatennis så dras anmälningsavgiften 
från ditt spelkonto. Skulle du ha problem med 
att logga in med ditt spelkonto kan du höra av 
dig till Göran Otter, g.otter@telia.com  
Har du skrivit upp dig i hallen så betalar du in 
på vårt BG 121-9591 

Lottning 

Lottning görs 20/12 och sätts upp på vår 
anslagstavla i hallen och på hemsidan så 
snart den är klar. 

 

 

INBJUDAN TILL 

 OBS! Vi kommer förlägga mer tid mellan matcherna för att spelarna inte 

 ska behöva sitta och vänta. Handsprit finns tillgängligt. Men om läget 

 med pandemin förvärras så kan tävlingen komma att ställas in. 

OBS! Enbart 

juniorklasser pga 

Covid19 
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