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Spelregler 
Matcherna i singel spelas i 50 minuter. Fem minuter för inbollning. Avslutning 
fem minuter (spela färdigt pågående game). Om ett game slutspelats just innan 
matchuret nått fem i för den anslagna tiden, har man rätt att spela ytterligare ett 
game. Avstå från eventuellt sidbyte! Är båda sidor ense härom, så avslutas sedan 
spelet i detta läge. Har matchuret nått fem i, ja, då är matchen slut. Gäller både 
singel som dubbel. 
 
Dubbelmatcherna spelas i 80 minuter. Fem minuter för inbollning och fem 
minuter för avslut. Se regel ovan. 
 
För både singel- och dubbelmatcherna gäller att antal game räknas. 
För poängberäkning, se separat tabell. 
 
Inför varje ny säsong beslutar TK om vilken bollsort som skall användas och 
varje spelare ansvarar för att bollarna är i gott skick. 
 
1. Uteblir en spelare i dubbel skall matchen spelas på annan tid med den felande 
 spelaren som ansvarig för bokning av bana och kostnaderna för detta. 
 
2. Uteblir en spelare i singel eller båda spelarna i ett dubbelpar gäller walk over 
 med 4 poäng till drabbad/drabbade spelare och 0 poäng till felande spelare. 
 
3. Om någon kommer för sent skall matchen spelas på annan tid med den 
 felande som ansvarig för bokning av bana och kostnaderna för detta. 
 Undantag görs om förseningen är obetydlig och alla är överens om att 
 matchen skall spelas, trots förseningen. 
 
4. Mottagande boll döms som inne/ute, av och på mottagarens sida. Vid tveksamheter 

skall den bedömas som rätt - dvs inne. 
 
5. Om någon skadas, innan halva speltiden gått, spelas matchen om på annan 
 tid. Föreningen står då för kostnaderna för ny tid, som anskaffas av den 
 skadade. 
 
6. Inträffar skadan efter att halva speltiden gått, räknas den aktuella ställningen 
 som slutresultat. 
 
7. Alla seriematcher skall vara färdigspelade senast den tidpunkt som meddelas 
 av TK. 
 
 
 
 


