
Nynäshamn 2021-12-26 

REGLER gällande NTK-veterantennis  ver.10 
 

1. Anmälan till Veterantennisen sker terminsvis och innebär att man har ansvar för att 

betala terminsavgiften. Terminerna är normalt 1/9 – 23/12 och 2/1 – 31/5.  Det krävs 

också att man är medlem i NTK och är registrerad i MATCHi (bokningssystem). 

2. Mån/torsdag är tänkt för spelare med lite mer erfarenhet och tisd/fredag är tänkt för de 

med lite mindre erfarenhet. Möjlighet för överlapp är såklart möjlig. 
  

3. Skyldighet att ordna reserv vid frånvaro. 

Man söker först i listan med reserver sedan bland extra reserver och sedan övriga. 

Det brukar alltid gå att lösa. Det är inget roligt att vara 3 spelare på banan. 

Vid lång frånvaro pga sjukdom eller skada skall spelare som tar över platsen betala 

för sin del. 
 

4. Tiderna skall hållas – varje spelpass är 1.5 tim + 15 min inbollning.  

Lamporna tänds/släcks automatiskt. 

Tiderna finns angivna i resp. dags SPELSCHEMA (finns på veteranernas hemsida 

och skickas ut).  

Det 3:dje setet spelas så långt man hinner – ej avslutat game räknas ej.   
 

5. Man spelar 3 set och byter medspelare så att ”alla möter alla”.  

Vid 5 lika i ett set spelas ett avgörande tiebreak game till 7.  

Vid 40 lika i ett game spelas endast en boll till (No-Ad). Servemottagarna väljer 

vem som skall ta emot serven. 
 

6. SERVAREN håller reda på poängställningen och annonserar det högt innan varje 

serve. 
 

7. Spelarna dömer på SIN sida!  Man kan begära hjälp av motståndarna. 

En tveksam boll skall alltid betraktas som RÄTT. Endast boll som är KLART UTE 

skall dömas fel.  

Alla domslut skall sägas omedelbart. 

Titta gärna i Tennisförbundets Regler som finns på vår hemsida. 
 

8. I poängtabellen skrivs poängen in.  

Närvaro men ingen vunnen match ger 1 poäng, 1 vunnen match ger 2 poäng, 2 

vunna matcher ger 3 poäng och 3 vunna matcher ger 4 poäng. 

Om reserv har inkallats får varken reserven eller den frånvarande några poäng. 

Byte mellan tidig / sen tid samma dag är möjlig vid tex tandläkarbesök och då får 

båda spelarna tillgodoräkna sig poäng.  
 

Det viktiga är inte att vinna (men det är jäkligt kul) utan att kämpa väl! 

 

Veterankommittén 


