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En guide till de olika klasserna i Klubbmästerskapen 

2018 

1 Herrsingel 

- Riktad till de herrar som verkligen gillar att utmana sig själva och de som 

tävlar aktivt i lag eller utanför klubben i enskilda turneringar. Från 15 år 

(spelas med Tretorn serie +).  

2 Herrsingel motion 

- Riktad till de spelare som spelar gruppspel på LTK upp till grupp 3, samt 

övriga som gillar att spela match i motionsnivå. Från 15 år (spelas med 

Tretorn serie +).  

3 Damsingel 

- Riktad de damer som verkligen gillar att utmana sig själva och de som tävlar 

aktivt i lag eller utanför klubben i enskilda turneringar. Från 15 år (spelas med 

Tretorn serie +)  

4 Damsingel motion 

- Riktad till de damer som spelar i gruppspelet på LTK upp till grupp 10, samt 

övriga som gillar att spela match i motionsnivå. Från 15 år (spelas med 

Tretorn serie +).  

5 Herrdubbel 

- Riktad till de herrar som tävlar eller har tävlat i dubbel under sin 

tenniskarriär. Från 15 år (spelas med Tretorn serie +). 

6 Damdubbel 

- Riktad till de damer som tävlar eller har tävlat i dubbel under sin 

tenniskarriär. Från 15 år (spelas med Tretorn serie +). 

7 Mixed-dubbel 

- Riktad till de vuxna som gillar dubbel i mixedformat och har matcherfarenhet 

sedan tidigare. Passar även äldre juniorer som tävlar aktivt (spelas med 

Tretorn serie +). 
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8 Veteransingel 35 herrar 

- Riktad till herrar som är 35 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

9 Veteransingel 45 herrar 

- Riktad till herrar som är 45 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

10 Veteransingel 55 herrar 

- Riktad till herrar som är 55 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

11 Veteransingel 65 herrar 

- Riktad till herrar som är 65 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

12 Veteransingel 75 herrar 

- Riktad till herrar som är 75 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper 

samt BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en 

trevlig miljö (spelas med Tretorn serie +). 

13 Veteransingel 35 damer 

- Riktad till damer som är 35 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

14 Veteransingel 55 damer. 

- Riktad till damer som är 55 år eller äldre och spelar i våra trivselgrupper samt 

BHS grupper. Passar även bra till dig som vill testa på matchspel i en trevlig 

miljö (spelas med Tretorn serie +). 

15 Veterandubbel 70 herrar. 

- Riktad till de herrar som är 70 år eller äldre som vill spela och tävla i 

dubbelformat (spelas med Tretorn serie +). 
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16 Veterandubbel 100 herrar. 

- En rolig dubbel klass för veteran herrar i olika åldrar. Er sammanlagda ålder 

måste 100 år eller äldre för att få spela i denna klass (spelas med Tretorn serie 

+).  

17 Veterandubbel 40 damer 

- Riktad till de damer som är 40 år eller äldre och gillar dubbel i både 

trivselform och tävlingsform (spelas med Tretorn serie +). 

18 Veterandubbel 100 damer 

- En rolig dubbel klass för veteran damer i olika åldrar. Er sammanlagda ålder 

måste 100 år eller äldre för att få spela i denna klass (spelas med Tretorn serie 

+).  

19 Pojksingel 17-21 

- För de pojkjuniorer som tränar 1-2 gånger i veckan och har testat att spela 

match någon gång eller vill prova att spela match (spelas med Tretorn serie +). 

20 Pojksingel 16 

- Riktad till främst 15 och 16 åriga pojkjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

21 Pojksingel 14 

- Riktad till främst 13 och 14 åriga pojkjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

22 Pojksingel 12 

- Riktad till främst 11 och 12 åriga pojkjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

23 Pojksingel 10 

- Riktad till främst 9 och 10 åriga pojkjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med grön boll). 

24 Flicksingel 17-21 

- För de flickjuniorer som tränar 1-2 gånger i veckan och har testat att spela 

match någon gång eller vill prova att spela match (spelas med Tretorn serie +). 
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25 Flicksingel 16 

- Riktad till främst 15 och 16 åriga flickjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

26 Flicksingel 14 

- Riktad till främst 13 och 14 åriga flickjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

27 Flicksingel 12 

- Riktad till främst 11 och 12 åriga flickjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med Tretorn serie +). 

28 Flicksingel 10 

- Riktad till främst 9 och 10 åriga tjejjuniorer med både liten och stor 

tävlingserfarenhet (spelas med grön boll). 

29 Pojkdubbel 15-21 

- För de pojk juniorer i åldrarna 15-21 år som tränar 1-2 gånger i veckan och 

tycker att dubbel är en rolig spelform. (spelas med Tretorn serie +). 

30 Pojkdubbel 14 år 

- Främst för pojkar i åldrarna 13-14 år med alla olika spelnivåer som tycker 

dubbel är en rolig spelform (spelas med Tretorn serie +). 

31 Flickdubbel 15-21 år 

- För de flickjuniorer i åldrarna 15-21 år som tränar 1-2 gånger i veckan och 

tycker att dubbel är en rolig spelform (spelas med Tretorn serie +). 

32 Flickdubbel 14 år 

- Främst för tjejer i åldrarna 13-14 år med alla olika spelnivåer (spelas med 

Tretorn serie +). 

33 Juniordubbel 12 

- Dubbelklass främst för åldrarna 11-12 år där spelpartnern kan vara både kille 

eller tjej, passar alla spelnivåer (spelas med Tretorn serie +). 
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34 Juniordubbel 10 

- Dubbelklass främst för åldrarna 9-10 år där spelpartnern kan vara både pojke 

eller flicka, passar alla spelnivåer (spelas med grön boll). 

35 Juniorsingel MIDI 7-9 

- Singelklass för både killar och tjejer i åldrarna 7-9 år (spelas med orange boll 

och avkortad tennisbana). 

36 Juniorsingel MINI 5-7 

- För alla som tränar med skumboll och är mellan 5-7 år (spelas med skumboll 

på minitennisbana). 

 

Ungefärlig speltid för alla matcher 

Helgmatcherna startar kl 08.00 och fortsätter hela dagen/kvällen 

Alla juniormatcher spelas under vardagar på eftermiddagen till tidig kväll. 

Alla seniormatcher spelas under vardagar på kvällstid 

Veteranmatcher spelas under vardagar både på förmiddag(65 och äldre) och kvällstid 

Midiklassen spelas på tisdag 17/4 och torsdag 19/4 kl14.00-16.00. 

Miniklassen spelas på onsdag 18/4 och fredag 20/4 kl14.00-16.00. 

 

Vi ser fram emot din anmälan 

Lidingö Tennisklubb 

 

 


