
 

 

Policy Seriespel för Helsingborgs Tennisklubb 
 
Allmänt 
För tennisklubbar inom Region Tennis Syd finns två arrangörer av seriespel: Svenska Tennis Förbundet och 
Svensk Tennis Syd. Inför varje nytt seriespel (inomhus och utomhus) bestämmer Helsingborgs Tennisklubbs 
(HTK) klubbledning antalet lag att representera HTK i seriespel. 
 
Övergripande målsättning 
Att tillsammans kunna glädjas och stöttas vid vinst så väl som vid förlust i en annars individuell orienterad 
idrott. Att tänka på är att det i första hand inte är vinsten som räknas, utan fokus ligger på gemenskapen att 
tillsammans spela i ett lag. 
 
Ekonomi 
HTK bekostar anmälningsavgift till seriespel, banhyra och bollar både i grundspel och eventuella slutspel på 
hemmaplan. Grundspelsmatcher samt eventuella slutspelsmatcher skall främst genomföras på tider utanför 
HTKs ordinarie träningsverksamhet. De enskilda lagen delar solidariskt på övriga kostnader (t ex 
resekostnader, förtäring och matchkläder) i samband med deras matcher i grundspel och i eventuella slutspel. 
 
Svensk Tennis Syds serier 
Svensk Tennis Syds serier vänder sig i första hand till de spelare som inte tävlat i större utsträckning och antal 
lag anmäls efter vad HTKs tränare anser vara lämpligt. HTKs tränare utser en lagledare för varje lag samt 
bestämmer vilka spelare som skall ingå i respektive lag. För att få rätt spelordning enligt målsättningen att få 
till så jämna och utvecklande matcher som möjligt upprättar HTKs tränare en spelordning inom varje lag. HTK 
är medvetna att många spelare har likvärdig spelstyrka samt att denna kan variera från dag till dag. 
Spelordningen för 14-års och äldre klasser bestäms av Svenska Tennis Förbundets aktuella tennispoäng för 
respektive spelare. 
 
HTK har en uttalad målsättning att samtliga spelare i ett av Svensk Tennis Syds serielag får spela ungefär lika 
många matcher och att vi inte prioriterar serieseger samt inte toppar lagen. 
 
Juniorligan 
Juniorligan tillhör Svensk Tennis Syds serier där gemensamt lagspel sker för 10-, 12- och 14 årsklasser (pojkar 
och flickor). Enligt Svensk Tennis Syds rekommendationer deltager de spelare som för tillfället kommit längst 
i sin utveckling. I Juniorligan har HTK ett uttalat mål att spela för vinst samtidigt som deltagarna ska få en rolig 
och utvecklande upplevelse. 
 
Allsvenska serierna 
HTK skall alltid representeras av minst ett dam- och ett herrlag. Dessa lag kallas för HTKs representationslag. 
Spelare och ledare i dessa lag får full uppbackning av HTK och står inte får några egna kostnader i samband 
med dessa matcher. Detta gäller även för spelare som blivit uttagna att representera HTKs förstalag i 
Allsvenskan för 15-årslag respektive 18-årslag i Svenska Juniorcupen  
 
Övriga lag i Allsvenska Serierna  
Inför varje säsong skall de lag som vill deltaga i seriespel skicka skriftlig intresseanmälan till HTKs klubbchef 
senast två veckor innan gällande anmälningstid går ut. Information om de Allsvenska serierna finns på 
Svenska Tennisförbundets hemsida. HTKs klubbchef bestämmer vilka lag som skall anmälas. Generellt står 
HTK för kostnaderna för ett (1) lag per ålderskategori. HTK utser i samspråk med spelarna en lagledare för 
respektive lag. 
 
Administration av seriespel 
- För juniorlagen samt representationslagen utser HTK spelare och lagledare samt ansvarar för anmälan. För 

övriga lag ansvarar HTK för anmälan 
- HTK ansvarar för att lagledarna har en aktuell kontaktlista till alla spelare i respektive lag 
- HTK bokar banor och tar i möjligaste mån hänsyn till önskemål ifrån respektive lagledare. Dock kommer 

seriespel främst att ske utanför HTKs ordinarie träningsverksamhet 
- HTK bjuder in motståndarlagen till matcher. Önskar lagledarna göra detta själva är det OK. Lagledaren för 

varje lag ansvarar för kontrollen av att bortalagen har accepterat inbjudan och är huvudkontaktperson för 
motståndarlagen 

- Lagledarna meddelar HTK i god tid om någon match behöver flyttas eller om matchen ställs in så att HTK 
kan avboka banor i tid 



 

 

- Lagledarna administrerar resultaten i samband med match utefter HTKs instruktion 
- Lagledarna skall i god tid (3 dagar) innan match hämta ut bollar på HTKs kansli inför hemmamatch. Dessa 

skall återlämnas till HTKs kansli direkt efter spelad match 
- Vid eventuella slutspel skall HTK i första hand önska spel på bortaplan, men kan stå som arrangör när det 

är HTKs tur (tumregel vart 4-5 år). Vid dessa slutspel utser HTK en representant från respektive lag som är 
ansvarig. 

 
Träning 
Alla som deltager i HTKs serielag erbjuds träning utifrån gällande kursprogram. 
 
Klubbkläder 
HTK har ett starkt önskemål om att seriematcherna spelas i HTKs klubbkläder så att man skapar VI-känsla 
och ger HTKs sponsorer en möjlighet att synas. Dock finns det inget tvång då varje enskild spelare står för 
sina egna inköp. 


