
LINDESBERGS TENNISKLUBB 
 

Nu startar vi ligaspel i tennis – där alla kan delta! 
 

VARFÖR? 

Det är många som spelar i klubben men många spelar enbart mot sin träningskompis eller deltar i 

träningsgrupper. Ligaspelet kommer innebära att vi får mer matchspel och även spela med nya partners. 

HUR? 

Vi planerar att spela ett ligaspel i singel, preliminärt med 6 spelare i varje division. Det innebär totalt 5 

matcher per spelare/ligaomgång. 2 spelare går upp 2 spelare åker ur och 2 stannar kvar. 

Vid starten kommer spelarna att rankas av tävlingsledningen och placeras ut i de olika divisionerna.  

Obs! För att delta måste spelaren vara medlem i klubben och ha ett spelkonto på bokatennis. 
 

POÄNGRÄKNING 

• Matchen spelas i bäst av tre vanliga set med tiebreak (först till 7 poäng) vid 6-6. 

• Varje vunnen match ger 2 poäng. 

• Varje vunnet set ger en poäng. 

• Tabellplacering vid samma poäng avgörs via gameskillnad. 

• Max 5 min. inbollning. 

• Spelarna håller själva med bollar. 

• Varje spelare dömer på sin sida. 

• WO: Om en av spelarna inte kan ställa upp trots upprepade försök att hitta lämplig tid så anses den andre 

spelaren ha segrat på WO med 6–0, 6–0. Resultatet rapporteras på samma sätt som övriga matcher.  

FLYTTA SPELTIDEN 

Om en spelare inte kan spela på bokad tid så får han kontakta medspelaren och försöka komma överens 

om annan tid. Ombokning ska göras under 'Boka matcher' i tävlingsmenyn!  
 

RAPPORTERA RESULTATET 

Vinnande spelare ansvarar för att resultatet fylls i på www.bokatennis.nu/lindesberg  direkt efter 

matchen. Se 'Ange resultat' i menyn.  
 

TABELLER 

Tabeller skapas automatiskt och kan ses av alla i klubben. Se 'Tabeller' i menyn.  

I övrigt gäller det att hålla sig till tennisens generella regler och se till att ha riktigt roligt! 

Speldagar o speltider  Ej bestämt ännu men det blir en eller flera veckodagar. Vid flytt av match ska 

den vara färdigspelad senast innan nästa ligaomgång. 

Hur ofta 1 match/vecka för varje spelare. Prel. start vecka 19. (Vecka 19 – 26 + 32 – 38 

är totalt 15 veckor) Uppehåll under juli månad. 

Kostnad Betalning sker för hela säsongen. Kostnad: 720 kr/spelare (48 kr/match) för 

seniorer och 400 kr/spelare för juniorer (26 kr/match) 

OBS! Avgiften dras direkt från ditt spelkonto i samband med anmälan. 

Anmälan Sker på http://www.bokatennis.nu/lindesberg senast 28/4. Logga in och 

klicka på kommande aktiviteter på startsidan så kommer du till anmälan. 

TÄVLINGSLEDARE 

Thomas Waern, tel. 070-2104061 
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