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Lagledarinstruktioner Svenska Tennisligan våren inomhus 2023 
 
*Lagledaren inbjuder gästande lag i god tid. https://svtf.tournamentsoftware.com/league/E1E47008-9DC9-
4859-ADA0-F5007B563427/club/78 

* Spelplats är SIA hallen Slöinge. Seriespel har alltid förtur till tennishallen vilket betyder att skulle matchtiden 
dra över till personer som bokat timmen efter så får matchen färdigspelas. Personerna som får invänta sin speltid 
får tillbaka hela bokningsavgiften. Meddela Hugo om detta sker på: hugo@sloingetennisklubb.org 

*Se till att kontakta Dan eller Hugo i god tid gällande bollar till matchen. 

* Det är viktigt att matchen påbörjas på utsatt tid. 5 minuters inbollning. I båda Junior 13 lagen spelas 
matcherna på tid enl. följande modell. Varje match pågår i 25 minuter. Vid lika game spelas ett avgörande 
game, oavsett om man inkräktar på förhand avsedd speltid, dvs. 25 minuter/match. Ingen individuell match får 
sluta oavgjort. Däremot kan lagmatchen sluta oavgjort. Varje lagmatch består av 4 singelmatcher, och 2 
dubbelmatcher. Motivera Dina lagspelare att värma upp. Visa hänsyn mot dem som bokat tid efter Er. I alla 
övriga klasser spelas de 2 första seten som vanliga tiebreakset och ett eventuellt avgörande set som rent 
matchtiebreak, dvs först till 10 poäng. (OBS även i Green Challenge A) Se till att respektera er tilldelade tid. 
Meddela Dan/Hugo om ni mot förmodan misstänker att ni måste gå över er bokningstid.  

*Gå in på  https://svtf.tournamentsoftware.com/league/E1E47008-9DC9-4859-ADA0-F5007B563427/club/78 
med aktuella inloggningsuppgifter, och bekräftar inkomna matchinbjudningar till Era bortamatcher. Gärna via 
personlig kontakt för att undvika missförstånd. Likaså bjuder Ni in Era motståndarlag till våra hemmamatcher 
här. Gör detta omgående. Resultatrapportering ansvarar respektive lagledare för till förbundets hemsida 
efterföljande måndag. Varje lagledare ansvarar för all administration kring sitt eget lag. 

*Bjud gästande lag på en enkel fika. Viktigt att denna detalj fungerar. Förslagsvis delegerar lagledaren ut denna 
ansvarsuppgift på någon annan förälder. Som lagledare har Du andra uppgifter än tänka på fika. Köp med fördel 
enkel fika på Matöppet i Slöinge. Skriv upp i kassan så fakturerar Matöppet klubben. Alt. köp och lämna kvitto 
till Dan. Titta gärna efter i kylskåpet/frysen i tennishallen vad som finns där i matväg. Det är klubbens och får 
användas av alla. Alt. baka och bjud på något själva. 

 *Förslagsvis kontaktar respektive lagledare lagmedlemmarnas föräldrar innan seriestart, och diskuterar lämplig 
arbetsfördelning. Det är inte tänkt att Du som lagledare ska stå för allt arbete. Om Du själv som ordinarie 
lagledare inte fysiskt medverkar på någon match är det viktigt att Din vikarie har kännedom om de regler som 
gäller. Det är Ditt ansvar att informationen når ut. 

*Efter match skickas närvaron på e-post till danlind@telia.com så registreras det som LOK-stöd som tillfaller 
klubben. Likaså är det mycket viktigt att Ni meddelar Dan omgående om matchen blir inställd så vi kan avboka 
bantiden. Detta för att någon annan kan få tillgång till speltid. Stäm av med Dan om ny speldag/tid måste ordnas 
så det verkligen är ledigt på våra banor. Undvik i största möjliga mån att flytta matcher. Här ska vi vara 
restriktiva. 

//Dan      Dan Lind 2022-12-07

       


