
 

 

POLICY FÖR KLUBBENS Dam- och Herrlag* 

UTE & HT 2014 
Allmänt för serielag 
 Uttagning till alla serielag görs endast av huvudansvarig chefstränare och vid behov i 

samråd med tränare. 

 Samtliga serielag tillhanda håller matchbollar av klubben, det är upp till lagledaren att 

begära bollar innan hemmamatch. 

 Lagen kan, om möjligheten finns, få tillgång till coachning och extra 

träningsmöjligheter innan serieuppstart.  

 Lagledaren ansvarar för att matchresultat, från hemmamatcher, omgående 

registreras på http://seriespel.tennis.se och rapporteras till Robin. 

 Alla som representerar klubben i Dam- och Herrlag skall ha klubboverall. 

 

A-LAG Herrar Svenska: 
 Full subvention gäller på ett träningspass/vecka under förutsättning att man är 

medlem och aktivt deltar/spelar i laget. 

 Får genom att ställa upp som sparringpartner schemalagt av chefstränare mot 

spelare i tävlingsgrupper ytterligare ett träningspass vardag/vecka.  

Detta ska för klubben bli helt kostnadsneutralt (50% av träningarna).  

Annars utgår debitering via faktura. 

 Får möjlighet till ett tredje träningspass/helg (en tim och en bana) på 

seriespelstimmar som är lediga, träningen samordnas med B-laget. 

 Reseersättning utgår på bortamatcher med 18.50,-/mil.  

Spelarna medverkar till att resekostnader minimeras genom samåkning. 

 Mot uppvisande av kvitto står klubben för fika vid hemmamatcher. 

 

B-LAG Herrar Svenska alt. Tennis Syd 
 Kan får genom att ställa upp som sparringpartner mot spelare i träningsgrupper 

ytterligare ett träningspass vardag/vecka.  

Detta ska för klubben bli helt kostnadsneutralt (+/-0) 

 Får möjlighet till ett extra träningspass/helg (en tim och en bana) på 

seriespelstimmar som är lediga, träningen samordnas med A-laget. 

 

A-LAG Damer Svenska Div 1: 
 Ska få tillgång till kostnadsfritt spel och full logi under serieperioden.  

 Ska få tillgång till ett sparringpass/vecka av klubbens A-LAG Herrar.  

 Mot uppvisande av kvitto står klubben för fika vid hemmamatcher.  

 

Herrlag 2-4 och Dam Veteran, Tennis Syd: 
 För klubbens Veteran Dam- och Herrlag gäller full subvention på en 

träningstimme/vecka under förutsättning att man är medlem och aktivt deltar/spelar i 

laget. Denna träningstimme skall samordnas med andra lag (om det finns). 

 

*) Gäller ej juniorlag och 21-års serie. Upp till 20 år gäller klubbens regler för 

spontanspel. 
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