
SÖNDAGSLIGAN       

 
 

På nedan söndagar kommer spelarna i Kids Academy som spelar med midiboll eller 

maxiboll och som tävlat litegrann spela. Det kommer tränas på singel och barnen 

kommer ta en del eget ansvar men med hjälp av en ansvarig förälder på varje bana. 

Viktigt att ni föräldrar läser på så ni har koll på matchspel och hur man räknar så ni kan 

hjälpa barnen.  

 

Grupp GUL GRUPP BLÅ  
Adéle Ihrefors  Elly Wiklund  Kalle Forssman  
Clara Palmkvist  Nico Oldsberg  Loujan Llupa  
Lukas Rotzius  Selma Ivarsson  Sara Gacea  
Pauline Nordström  Oliver Zaunders  Malte Lilja  
Thelma Ljunggren  John Annvik   

 

Datum för matchträningen – Dom matcher som spelas på bana 6 & 7 SKA spelas med midiboll och 

midilinjer, dom som spelas på bana 1 & 2 SKA spelas med maxiboll och stor bana. Är man markerad med 

lila så är det barnets förälder som är matchledare/domare på banan den timmen. LÄS REGLER NEDAN 

Datum Bana 1 Bana 2 Bana 6 Bana 7 

6/9 12.00-13.00 John-Kalle Loujan-Sara Adéle-Clara Lukas-Pauline 

6/9 13.00-14.00   Selma-Nico Elly-Oliver 

     

27/9 12.00-13.00 Malte-John Kalle-Sara Thelma-Lukas Adéle-Pauline 

27/9 13.00-14.00   Elly-Selma Nico-Oliver 

     

4/10 12.00-13.00 Selma-Malte Loujan-Elly Thelma-Adéle Pauline-Clara 

4/10 13.00-14.00 Nico-Kalle Sara-Oliver   

     

18/10 12.00-13.00 John-Nico Loujan-Malte Thelma-Pauline Lukas-Clara 

18/10 13.00-14.00  Elly-Sara   

     

22/11 12.00-13.00 Selma-Loujan Malte-Kalle Thelma-Clara Lukas-Adéle 

22/11 13.00-14.00  Oliver-John   

 

 

 



 

INFO 

KLÄDER SJÄLVKLART har man underdel med fickor (shorts eller kjol/klänning), vi vill inte ha bollar 

liggande på golvet när man servar eller att man måste springa och hämta mellan 1:a och 2:a serve. 

FÖRÄLDRAR För varje match ska en förälder vara med som matchledare/domare på banan. 

Matchledaren hjälper till med räkning och regler om det behövs men så mycket som möjligt ska 

barnen döma och räkna själva för att lära sig det. En förälder per bana och ni ser i schemat vilken 

som är ledare vilken gång (markerad lila). Föräldrar som ej är matchledare håller sig på läktaren. 

BOLLAR Bollar får man låna från skåpen på banan i just dessa matcher och koden är ----. 

SERVEN – VÄLDIGT VIKTIGT! Som era barn redan vet och fått höra av oss tränare på träningar så 

gäller att alla HTK-spelare servar ovanifrån, ALLTID. Servar man underifrån så räknas inte den och 

man får göra om serven. Denna regel har vi haft för alla våra spelare i Kids Academy i alla tävlingar 

i flera år nu och har märkt att det går väldigt snabbt för våra spelare med just serven (även om det 

blir några dubbelfel i början av deras tennismatcher). Så viktigt att ni föräldrar uppmuntrar 

barnen att serva och ser till att följa denna regel även på matcher och även när det blir något 

dubbelfel.  

 

 

REGLER 

Matcherna spelas med midilinjer (gråa linjerna på bana 6 & 7) och midiboll eller på stor bana med 

maxiboll. Ni ser i schemat vilken match som ska spelas hur och var. 

Matcherna spelas 25min * 2  

inbollning 5min 

match 25min 

vila 5min 

match 25min 

tacka för matchen  

 

Matcherna spelas med game, avg. boll vid 40-40, så många game man hinner under tiden. Så 

matchen kan alltså avslutas tex 4-3, 2-5 eller 1-3, 2-4 osv. Kan alltså bli oavgjort.  

 

Om man inte kan spela match det datum man fått så kollar man (i god tid) med någon annan i 

gruppen om man kan byta. Detsamma gäller för lagkaptenerna. Spelarna i gul grupp kan byta 

med annan spelare i gul grupp och spelare i blå grupp kan byta med annan spelare i blå grupp.  

 

OM det absolut inte löser sig med bytet och matchen blir inställd så måste ni meddela mig så jag 

kan boka av timmen, absolut senast 3 dagar innan matchen ska spelas. 

Anna 0725611900 


