
HTKs MotionsStege:
Motionsserie i singelform

✓ Matchspel med chans att utmana och
vandra uppåt i Stegen

✓ Spela var ni vill, när ni kan (HTK har 
också ett antal tider, några dagar som
man kan boka utan extra kostnad)

✓ Fritt spelformat

✓ Avslutning med cupspel i slutet av 
säsongen

Så här funkar det:

1. Alla anmälda lottas in i en stege

2. Man får utmana dem som ligger max tre
platser över en i stege

3. Vid vinst för utmanaren flyttas man till 
platsen över den man lyckades besegra

Startavgift: 750 kr

I avgiften ingår administration samt bollar 
och bana under serien samt cupspel i slutet 
av säsongen. Vill man spela på andra tider än 
de som är abonnerade för Stegen så får man 
själv stå för banhyra och bollar.

Stegen startar igång 13 januari

Vill ni vara med från start är sista 
anmälningsdag 6 januari. Anmälningar tas 
sedan emot löpande under hela säsongen.

Anmälan görs till fredrik@htktennis.com. 
Ange namn och telefonnummer i anmälan. 
Genom att anmäla sig godkänner man även 
att övriga deltagare i Stegen får tillgång till 
ens nummer då det är så man tar kontakt och 
utmanar varandra.

Frågor? Kontakta Fredrik på ovan mailadress 
eller 0705-889236

mailto:fredrik@htktennis.com


HTKs MotionsStege:
Motionsserie i

singelform

Spelform

✓ Singelspel där alla spelare ligger i samma stege.

✓ Stegen vänder sig till både damer och herrar.

✓ Man får lov att utmana de som ligger max tre platser över 
en i stegen.

✓ Man får inte lov att utmana samma person två gånger i rad 
utan att ha spelat mot någon annan emellan.

✓ Antal utmaningar per säsong är obegränsad.

✓ Man måste spela klart en bokad match innan man utmanar 
eller utmanas på nytt. 

✓ Spelformatet i själva matchen väljer ni själva. Vanligast är 
dock att man spelar på tid (en timme) och att flest antal 
vunna game vinner.

✓ Stegen vänder sig till spelare som är 16 år och äldre.

Speltider

HTK har följande banor på Olympiahallen abonnerade för 
Stegen:

✓ Onsdagar kl 20-21, bana 3, 4 och 5

✓ Lördagar kl 12-13, bana 2 och 7

✓ Ni bokar bana för spel till Fredrik senast måndag samma 
vecka, först till kvarn gäller. 

✓ Fler dagar och tider kan komma att dyka upp och detta 
meddelas i så fall senare. 

✓ Ni får även spela på annan tid än dessa, var ni vill, när ni vill, 
så länge ni är överens om det. Ni ansvarar då själva för 
bokning och betalning av bana. 

Tabeller och resultat

✓ Segraren i matchen rapporterar resultatet omgående till 
Fredrik via sms till 0705-889236 (extra viktigt om det ska 
ske en förändring i Stegen).

✓ Stegen uppdateras på HTKs hemsida snarast möjligt efter 
färdigspelade matcher. 

✓ Man är tvungen att spela senast två veckor från det att 
man har blivit utmanad annars har utmanaren rätt till att 
vinna på walk over. 

✓ Vet man om att man inte kan spela för tillfället kan man 
meddela detta och bli satt som otillgänglig. Leder man 
stegen kan man dock inte låsa sig på detta sätt utan blir då 
nedflyttad till plats 2. 

Anmälan och startavgift

✓ Anmälan görs till fredrik@htktennis.com. Anmälan senast 
6 januari om man vill vara med från start. Anmälningar tas 
sedan emot löpande under hela säsongen och man 
hamnar då längst ner i stegen när man börjar.

✓ Anmälan är bindande och gäller för vårterminen 2021. 
Stegen avslutas med cupspel lördag 8 maj. Mer info om 
cupspelet kommer senare. 

✓ Startavgiften är 750 kr/termin (våren 2021). I avgiften 
ingår administration av stegen, bana och bollar på HTKs
avsatta banor samt avslutande cupspel. 

✓ Medlemskap i HTK krävs för deltagande i stegen.

✓ Ny anmälan krävs till varje säsong. 
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