
REGLER

GRÖN:
Fast 4 på tid (1h). Start från 0-0 upp till 4 game. 
Vid 40-40 i gamet spelas avgörande boll. Vid 3-3 i game spelas ett mini-tiebreak 
upp till 5 poäng. Vid 4-4 poäng spelas avgörande boll.
Spelas med grön prick bollar. Egna bollar till match! 
Spelarna dömer och räknar SJÄLVA. När timmen är slut är matchen slut. 
Efter matchen mailar vinnaren in resultatet till: fredagsspel@gmail.com eller skriver 
upp på anslagstavlan på LTK. Matcherna kommer att spelas på Lidingö TK, KLTK 
och TSK Malmen.

ORANGE:
Fast 4 på tid (1h). Start från 0-0 upp till 4 game. 
Vid 40-40 i gamet spelas avgörande boll. Vid 3-3 i game spelas ett mini-tiebreak upp 
till 5 poäng. Vid 4-4 poäng spelas avgörande boll.
Spelas med orange bollar. Egna bollar till match! Spelarna dömer och räknar SJÄLVA.   
När timmen är slut är matchen slut. Efter matchen mailar vinnaren in resultatet till: 
fredagsspel@gmail.com eller skriver upp på anslagstavlan på LTK. 
Matcherna kommer att spelas på Lidingö TK, KLTK och TSK Malmen.

RÖD:
Fast 4 på tid. Start från 0-0 upp till 4 game. 
Vid 40-40 i gamet spelas avgörande boll. Vid 3-3 i game spelas ett mini-tiebreak upp 
till 5 poäng. Vid 4-4 poäng spelas avgörande boll.

TVÅ OLIKA SYSTEM:
System 1: Vid 4 spelare per planhalva spelas matcherna på tid 30 min enligt 
Fast 4, där spelarna möter varandra i 30 min. Efter 30 min byter man motståndare 
och möter spelaren från banan bredvid. Är det bara två spelare på en planhalva 
spelar de en hel timme.
System 2: Vid 3 spelare per planhalva spelas matcherna enligt Fast 2 istället. Samma 
regler som Fast 4 men man spelar kortare set istället. Vid exempelvis 1-1 i game 
spelas ett mini-tiebreak till 5 poäng.
Spelas med röda bollar. Serverutor ska läggas ut. Dubbelspel spelas med samma 
storlek av bana. Spelarna dömer och räknar SJÄLVA. Efter matchen mailar vinnaren in 
resultatet till: fredagsspel@gmail.com eller skriver upp på anslagstavlan på LTK.
Matcherna kommer att spelas på Lidingö TK, KLTK och TSK Malmen.

MINI (SKUMBOLL):
Minitennis kommer att spelas på Lidingö TK och KLTK.
Ledare kommer finnas på plats med att organisera och hjälpa barnen.
Klubben ordnar bollar. Poängräkningen sker alltid som vid tiebreak, dvs. 1,2,3 osv.

OBS!
Vid sjukdom eller annat förhinder skall man så fort som möjligt meddela klubben 
samt sin motståndare. I det fall att man inte anmält sin frånvaro får man en varning 
första gången. Vid upprepning utesluts man resten av terminen.
 

LYCKA TILL!


