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Anmälan 

info@lommatf.se  

senast den 14 augusti  

Lottning 15 augusti   

 

Anmälningsavgift 

Gratis för medlemmar 

Ej medlem vuxen (from 18 år): 100 kr 

Ej medlem barn ( tom 17 år): 50 kr 

 

                                                    
Klass Matchform Lottning Speldatum 

PS10 (födda 

senast -06) 

30 minuters matcher med gameräkning. 

Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. 
inbollning). Maxiboll. 

Poolspel med ev. 

avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

FS10 (födda 
senast -06) 

30 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika.  (Max 10 min. 
inbollning). Maxiboll. 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

PS12A 
(Tävlingsvana 

spelare med stor 

spelskicklighet) 

30 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika.(Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

PS12 B 
(Tävlingsvana 

spelare) 

30 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

PS12 C 
(Spelare som vill 

börja tävla) 

30 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

FS 12 A 
(Tävlingsvana 

spelare med stor 

spelskicklighet) 

30.minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika.(Max 10 min. inbollning)  

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel. 

26/8-28/8 

FS 12 B 
(Tävlingsvana 

spelare)  

 

30.minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

26/8-28/8 

FS 12 C 
(Spelare som vill 

börja tävla)  

30.minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

26/8-28/8 

PS 13-15 30.minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

26/8-28/8 

FS 13-15 30.minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. (Max 10 min. inbollning) 

Poolspel med ev. 
avgörande slutspel 

26/8-28/8 

HS Motion 50 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. 
(Max 5 min. inbollning) 

Poolspel med 
avgörande slutspel 

22/8-28/8 

DS Motion 50 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. 
(Max 5 min. inbollning) 

Poolspel med 
avgörande slutspel 

22/8-28/8 

Dubbel Motion 
(mixade par 

tillåts) 

50 minuters matcher med gameräkning. 
Avgörande boll vid lika. 

(Max 5 min. inbollning) 

Poolspel med 
avgörande slutspel 

22/8-28/8 

*Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid för få antal anmälda. 
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Övrig information seniorklasser 

Sprids ut under hela veckan med kvällsmatcher under veckodagarna och dagmatcher 

under helgerna. Vid många anmälningar i Herr – och Damsingeln kan Dubbeln helt 

förläggas till helgen.   

 

Finaler spelas i bäst av tre set (avgörande match-tiebreak till 10). Spelare ansvarar för 

att sopa banan och dra linjer efter match. Ingen domare. 

 

Övrig information juniorklasser  

Årets juniorklasser anpassas efter Svenska Tennisförbundets tävlingsrekommendationer 

för barn och ungdomar. Detaljer kring dessa hittar ni här: 

http://lommatf.se/traning/nya-tavlingsformer-for-barn-ungdomar/ 

 

Vi erbjuder poolspel i samtliga juniorklasser samt ABC-klasser i PS12 samt FS12. Spelare 

väljer själv vilken klass han/hon vill anmäla sig till enligt principen:  

 

A-klass för tävlingsvana spelare med stor spelskicklighet. 

B-klass för tävlingsvana spelare. 

C-klass för spelare som vill börja tävla. 

 

I samtliga juniorklasser dömer spelare själva så långt det är möjligt efter principen ”jag 

dömer på min sida”. Tävlingsledare finns på plats. Matchledare erbjuds i mån av tid. 
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