
 

 

Serielagen  

Serielagen i KLTK Junior- och Tävlingsförening är till för att stimulera klubbens tävlingsspelare i olika 

åldersklasser.  

Eftersom merparten av medlemmarna inte deltar i serielagen men ändå står för större delen av 

finansieringen är det viktigt att andra positiva värden, utöver den personliga tillfredställelsen, 

uppnås.  

Ett sådant värde är att KLTK Junior- och Tävlingsförening visar upp den fina anläggningen för 

gästande spelare. En seriematch i Kungl. Tennishallen ska göra intryck. Våra banor ska vara av 

yppersta klass, omklädningsrummen välstädade och gästfriheten från hemmaspelarna ska märkas i 

form av omtanke och kvalité.   

Spelarna i ett serielag företräder inte sig själva utan representerar klubben. Mot denna bakgrund är 

det viktigt att respektive kapten/lagledare utbildar sina lagkamrater att uppträda som goda 

ambassadörer och leverera den där omtanken och kvalitén som är vårt mål.   

Ett av våra signum för denna kvalité är att alla gästande lag bjuds på kaffe, te eller öl samt smörgås 

eller bulle i restaurangen eller Nya klubbrummet. Kostnaden bärs av hemmalaget. 

Regelverk för seriespel:  

Vår policy för seriespel följer klubbens riktlinjer för samtliga aktiviteter som riktas mot ett begränsat 

antal medlemmar. De som deltar i dessa aktiviteter står själva för samtliga kostnader. KLTK Junior- 

och Tävlingsförening svarar för anmälningsavgift samt banor och bollar vid hemmamatcher.  

Svenska Tennisserien är en viktig del i klubbverksamheten och vi ska verka för att det finns ett lag i 

samtliga kategorier. Dock inkräktar hemmamatcher i serien på övriga medlemmars boknings-

möjligheter. Mot denna bakgrund begränsas omfattningen så att endast ett lag får förekomma per 

kategori samt att den enskilda medlemmen endast får medverka i ett lag per säsong. För att ett lag 

ska anmälas krävs flera spelare av god klass för respektive kategori. 

• Respektive lagkapten (= den för laget ytterst ansvariga) utses av styrelsen.  

• Kaptenen bevakar anmälningstiden för sitt lag och tar hjälp av kansliet för anmälan. 

• Klubben svarar för anmälningsavgifter, banor och bollar (ett rör Slazenger per singelmatch). 

Dubbel spelas med begagnade bollar från singelspelet. 

• Dresscode: Klubboverall. Det är dessutom önskvärt att spelare i klubbens serielag under 

matchsituationer bär klubbens officiella tenniskläder. 

• Kaptenen ska ha god erfarenhet av tennistävlingar och ha ett bra kontaktnät i den 

ålderskategori hen företräder. 

• Laget ska bestå av 8–12 tillgängliga spelare av god klass. I undantagsfall kan dispens ges för 

färre spelare. 

• Juniorerna har egna serier så de ska inte ta plats i seniorlagen. 

 

 



• Kaptenen ansvarar för laguttagning som ska ske på sportslig grund över tid. 

• Spelarna i laget ska tillhöra rätt åldersspann. Om en spelare faller för åldersstrecket vid 

årsskiftet får denne fullfölja serien under förutsättning att hen var uttagen till den trupp som 

presenterades vid seriestarten. 

• Under speciella omständigheter som sjukdom där ett lag riskerar walkover och därmed 

uteslutning, kan en spelare från annat serielag i undantagsfall användas. Dessa fall ska i 

förväg godkännas av styrelsen eller den styrelsen utser. 

• Om ett klubblag inte fullföljer påbörjad serie, oavsett gruppspel eller slutspel, kommer detta 

lag ej att återanmälas till kommande seriesäsong. 

• Kaptenen måste besvara alla förfrågningar från intresserade medlemmar och i 

förekommande fall testa spelnivån på dem som aspirerar på en plats i laget. 

• Kansliet schemalägger samtliga matcher där speldagen styrs av beläggning och större 

evenemang. 

• Vid hemmamatcher ska hänsyn tas till andra medlemmar så att seriespel inte pågår på fler än 

tre banor samtidigt. Endast två lag får spela under samma dag. Kaptenen ansvarar för att 

banorna omgående avbokas vid ändring av matchtider, vid walkover, eller när alla banor inte 

nyttjas. 

• Efter matcherna samlas bollarna in och lämnas i receptionen för att sedan användas i 

juniorverksamheten. Ej återlämnade bollar debiteras den som kvitterat ut dessa.  

• Alla gästande lag bjuds på lättare förtäring i Nya klubbrummet eller restaurangen. 

• Spelarna delar på kostnader för resor och förtäring vid hemma- och bortamatcher. 

• Spelarna svarar själv för införskaffandet av giltig tävlingslicens och för de kostnader som kan 

uppstå i samband med detta. 

• Matchresultat redovisas med licensnummer och namn till det digitala resultatsystemet på 

tennis.se. 

• Efter avslutad säsong skriver lagkaptenen ner en kortfattad redovisning om lagets 

medlemmar och uppnått resultat för publicering på hemsidan och i verksamhetsberättelsen. 

Materialet skickas till kansli@kltk.se. 

• Ovanstående arbetsuppgifter kan kaptenen fördela mellan spelarna i laget. 

• Kaptenen ansvarar för att arbetsuppgifterna utförs och för att laget uppträder med fair play 

och gott kamratskap. Lagen ska vara ambassadörer för KLTK Junior- och Tävlingsförening. 
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