
• Tennisligan är ett seriespel på motionärsnivå
Spelarlicens är inget krav

• För närvarande finns singel- och dubbelklass
(dam/herr blandat)

• En omgång sträcker sig över ca 8 veckor

• Alla möter alla en gång, inom sin division (”round-robin”)

• 1:an och 2:an flyttas upp en division till nästa omgång 
och
5:an och 6:an flyttas ned en division.

• Nya spelare börjar generellt i lägsta divisionen men 
spelledningen kan komma att justera fördelningen inför 
varje omgång baserat på antal anmälda och nya spelares 
nivå för att skapa jämna, roliga matcher.

• Spelare på samma slutpoäng i tabellen åtskiljs genom 
gameskillnad, inbördes möte/gameskillnad, därefter 
lottning.

• Leta upp våra ligor på ligaspel.se, eller klicka på länkarna 
här nedan:

Singel-ligan Dubbel-ligan

Divisionerna publiceras strax innan omgången startar

• Bestäm tid/plats med motståndare i din division

- VIKTIGT! Boka er match på ligaspel.se
(håll webbsidan uppdaterad så blir admins glada)

- ÄNNU VIKTIGARE! Boka er match där ni ska spela.
Det finns ingen koppling mellan ligaspel.se och något av 
systemen för bokning av bana.

• Rapportera resultatet på ligaspel.se

Generella riktlinjer
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• Ibland får någon förhinder.
Vid dubbelspel är det därför tillåtet att ta in en reserv 
istället för sin ordinarie partner.
I god sportslig anda skall man dock fråga sina 
motståndare om det är okej. De har rätt att säga nej, t.ex. 
om de tycker att den tänkta reserven spelar på en för hög 
nivå.

Reserver
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• Vissa omgångar kan LTK boka upp en stående tid som kan 
användas till ligamatcher. Bokningsdetaljer och priser för 
detta kommuniceras till anmälda spelare. 

Förbokade bantider för ligamatcher

• (Med reservation för framtida ändringar)
Priset för att få delta i Tennisligan 100 kr för icke-
medlemmar och 50 kr för LTK-medlemmar, per omgång 
och per klass.

• Exempel: Spelaren Arthur är inte LTK-medlem och ställer 
upp i singelklassen, samt i dubbelklassen tillsammans 
med Nora, som är LTK-medlem.
=> Arthur betalar 200 kr och Nora betalar 50 kr för den 
aktuella omgången.

• I anmälningsavgiften ingår inte banhyra.

• Anmälda spelare betalar anmälningsavgiften helst via 
Swish 123 554 5033.
Märk betalningen ”Tennisligan omgång NN”, där NN är 
omgångens nummer. Detta informerar administratörerna 
om i samband med varje omgångs start.

Priser (våren 2023)
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• Matcherna spelas i ett kortare format som tar ca 1 timme

• Ta med egna bollar.

• 5 minuters inbollning - kom uppvärmd =)

• En match består av tre set, de första två seten är till 4 gem med ett 
vanligt tiebreak vid ställningen 3-3 i gem.
Det tredje setet är endast ett tie-break till 7 poäng, som spelas 
oavsett ställning efter två set, förutsatt att man har tid.

• Använd s.k. Golden Point (även kallat No-Ad), vilket innebär att vid 
ställningen 40-40 så spelas en avgörande poäng för att avsluta gemet.
Servemottagare väljer jämn/udda serveruta.
No-Ad gäller om ej annat överenskommits innan matchstart.

• Sidbyte och vattenpaus var 3:e gem (ett tie-break räknas som 1 gem)

• Vid utomhusspel är speltiden slut 5 minuter innan bokningen tar slut, 
för iordningställande av banan.
Pågående gem eller pågående tie-break avbryts och skall EJ 
rapporteras i resultatet.

• Efter regnavbrott el. dyl. återupptas matchen med samma ställning 
som när den avbröts.

Spelregler (både singel- och dubbelmatcher)
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• Först till 7 poäng vinner, med minst 2 poängs marginal.

• Den spelare eller det dubbelpar som var servemottagare i förra gemet 
börjar serva i tiebreak.

• Servare byts vid udda antal spelade poäng

• Byt sida var 6:e spelade poäng

Tie-break (standardregler)
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Resultatrapportering online

-TENNISLIGAN

• Man får 2 poäng för varje vunnet set.
Avbrutna och ej påbörjade set ger 1 poäng till vardera spelare/lag.

• Nyhet: ”Participation award” - Båda spelarna/lagen får dessutom 2 
bonuspoäng vardera per match, oavsett resultat, för att främja deltagande.

• Totalt delas alltså 10 poäng ut per match

• Logga in på Ligaspel.se och leta upp matchen som ska rapporteras

• Klicka på Registrera resultat och fyll i formuläret

• Matchresultat måste anges först. Om man hinner spela klart tre set är det 
enkelt, men då matchen avbryts pga tidsbrist gäller följande:

Den spelare / det dubbelpar som ledde setet anses ha ”vunnit” setet i 
rapporteringssystemet. Detta för att få med gameskillnad i statistiken. Poängen 
delas dock lika 1-1 för set som inte hinns klart.

Exempel #1:
4-2, 4-1, 1-0 (klart) => klicka ”3-0”, därefter

Exempel #2:
4-2, 3-1 (2:a set avbröts) => klicka ”2-0”, därefter

Exempel #3:
3-4, 1-4 (3:e set avbröts) => klicka ”0-2”, därefter

Exempel #4:
0-4, 2-2 (2:a set avbröts) => klicka ”0-1”, därefter

• Totalt delas följande poäng ut:
Exempel #1: 8-2
Exempel #2: 6-4
Exempel #3: 3-7
Exempel #4: 4-6

Poängen syns när man är klar med rapporteringen, och tabellen uppdateras 
automatiskt.

• Om det blivit fel i rapporteringen får man först ta bort det inlagda resultatet, 
sen registrera på nytt.

• Vid eventuella frågor finns mycket hjälp att få via FAQ på Ligaspel.se

• https://docs.ligaspel.se/player/faq
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4-2 4-1 1-0

Tredje set, tiebreak

4-2 3-1

Avbrutet set

3-4 1-4 Jag är klar

0-4 2-2

Avbrutet set
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