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Versjon 3. oktober 2017 

Nesodden Tennisklubb oppfordrer barn og voksne på alle nivå til å delta på turneringer. I denne 
oversikten vil vi presentere hvilke tilbud som er tilgjengelig for ulike alders- og ferdighetsnivåer. 
Klubbens trenere svarer gjerne på spørsmål om turneringer. Ta også kontakt med andre spillere eller 
foreldre som har erfaring fra turneringer.  
 
Uansett om man er veldig eller lite konkurranseorientert, opplever de fleste turneringsspill som en 
både gøy, sosialt og effektiv måte å utvikle tennisferdighetene på.  Da er lærerikt både å møte 
spillere som er bedre, like gode eller dårlige. Det er viktig å senke skuldrene og ta det med sporty 
humør om man både taper og vinner.  
 
Oslo-området har Norges mest omfattende turneringstilbud, og tennissesongen varer nesten hele 
året. Nesoddens beliggenhet gjør at for de ivrigste er det mulig å spille turnering flere ganger i 
måneden.  Klubben legger også vekt på å jevnlig tilby turneringsmuligheter på Nesodden og bidrar 
til lokale turneringer i Folloregionen.  
 
På hjemmesiden til Nesodden Tennisklubb vil vi oppdatere en del turneringsinformasjon, men vi 
oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med de relevante stedene for turneringsinformasjon på 
internett. Følg også med på klubbens Face book-side for siste nytt. 
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TURNERINGER FOR SPILLERE UNDER 11 ÅR («U10») 
Mange prøver seg på turneringer allerede når man er 8-9 år (de ivrigste også yngre). Her er det 
mange turneringsmuligheter som er tilrettelagt for spill med rød eller orange ball, og baner som er 
mindre enn ordinære tennisbaner. De fleste i denne gruppen starter med turneringer i regi av Team 
Tennisskolen; standardopplegget til Norges Tennisforbund som Nesodden TK følger både for trening 
og turneringer. Mange av klubben spillere deltaer også i nasjonale U10 turneringer. 
 

TURNERINGSTYPER PÅMELDING 

Red Tour (Team Tennisskolen): 
Nivå red er inngangsporten til turneringsspill for 
barn 6-10 år. Red Tour er igjen delt i tre nivåer.  

 Red 1: Her kan alle delta selv om de er helt 
nybegynnere. Kampene er på små baner, og 
man spiller single matcher med «hot-seat»; 
dvs man  beholder poengene til neste kamp 
selv om man taper (dette fører til at alle 
vinner kamper når man blir først til 5 poeng).  

 Red 2: Spillere som har hatt 1-2 år med 
trening. Spiller på litt bredere bane 

 Red 3: Spiller på bredere og lengere bane. 
Her er det lov til å serve over hodet. 

 

 
Det arrangeres Red Tour omtrent hver måned. 
Se terminsliste nedenfor. Påmeldingsfrist til alle 
«team tennisskolen» turneringer er onsdag uken 
før (dvs 1,5 uker) den aktuelle helgen. Send e-
post til post@nesoddentennis.no 
 

Orange Tour  (Team Tennisskolen): 
Nivå Orange er turneringer tilpasset alder 9-12, 
og er igjen delt inn i tre nivåer.  

 Orange (ganske fersk),  

 Orange 1(litt viderekommen)  

 Orange 2 (viderekommen). 

Det arrangeres Orange Tour omtrent hver 
måned. Se terminliste nedenfor. Påmeldingsfrist 
til alle «team tennisskolen» turneringer er 
onsdag uken før (dvs 1,5 uker) den aktuelle 
helgen. Send e-post til post@nesoddentennis.no 
 

Klubbmesterskapet. 
Arrangeres på sommeren ute (juni eller august) 
og inne første uke i januar. En hyggelig mulighet 
både for å prøve seg på turneringsspill første 
gang og utfordre jevnaldrende som allerede har 
erfaring. For den yngste klassen (U10) 
arrangeres det også double. 
 
 

 
Det sendes ut invitasjon ca. 1 måned i forkant; 
med informasjon om påmelding per e-post. 

Nasjonale turneringer: jenter/gutter U10  
Dette er turneringer åpen for deltagelse fra hele 
Norge. Mange prøver seg i U10 etter å ha prøvd 
Red Tour noen ganger. Noen opplever U10 som 
noe mer utfordrende enn Orange Tour, men som 
oftest er det de samme deltagerne på disse. 
I disse turneringene spilles det med oransje 
baller, og som oftest spiller man kun 1 sett. 
Banen blir delt mellom serve og grunnlinje, slik 
at man spiller på 3-kvart bane. Det spilles ofte 
serier med 3-5 deltagere, slik at barna får flere 
kamper. 
 

Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 
For å kunne melde seg på må man første gang 
opprette konto. Det vil da spørres etter et 
idrettsnummer og kjønn/fødselsdato for 
verifikasjon. Alle som er registrerte medlemmer 
har et idrettsnummer; kontakt 
post@nesoddentennis.no for å få dette tilsendt. 
Husk brukernavn&passord etter registrering! 
 

mailto:post@nesoddentennis.no
mailto:post@nesoddentennis.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
mailto:post@nesoddentennis.no
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Terminliste  
Team Tennis-skolen 2017 

Uke Dato   RED ORANGE  

       

5 4.-5. februar   Njård Nesøya  

9 4.-5. mars   Nordstrand Asker  

13 1.-2. april   Holmen Moss  

16 22.-23. april   Nesøya Holmen  

16 20.-21. mai   Holmenkollen Stabekk  

20 17.-18. juni (Masters)   OTK Grefsen  

24 16.-17. september   Son Heming  

41 15.-16. oktober   Nesodden Njård  

45 11.-12. november   VBTK Asker  

49 9.-10. desember   Asker Nesodden  

 
Sjekk klubbens hjemmeside for oppdatert informasjon! 

 
Mer informasjon? 
Klubbens trenere er den første man bør spørre om råd angående turneringsdeltagelse og hvilke typer 
turneringer som man bør prøve seg i. 
 
Jens (pappa til Emil) deler gjerne erfaringer fra deltagelse i Red og Orange Tour og U10 Challenge: 
Jens@nesoddentennis.no eller mobil 913 61 495 
 
Mer detaljert informasjon om påmelding gjennom Tournament Software: 
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=14
3 
 

 

 

mailto:Jens@nesoddentennis.no
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
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TURNERINGER FOR SPILLERE I ALDEREN 10-12 ÅR («U12») 
Dette er et alderstrinn hvor det er svært mange turneringsmuligheter, og enkelt å finne turneringer 
som passer sitt nivå. I U12 er det vanlig at man starter på 2-2 i de første to settene, og super-tie i 
tredje sett. Det spilles på full bane, med grønne baller. I denne aldersgruppen er det mange som 
starter med å prøve seg i turneringer i regi av Team Tennisskolen; standardopplegget til Norges 
Tennisforbund som Nesodden TK følger både for trening og turneringer. 
 
 

TURNERINGSTYPER PÅMELDING 

Green Tour (Team Tennisskolen): 
Er inngangsporten til turneringsspill for denne 
aldersgruppen. Man bør ha  grunnleggende 
tennisferdigheter med grønn ball og kunnskap 
om tennisreglene. Disse turneringene er 
tilrettelagt både for de som vil prøve turnering 
første gang og de jevnlig har lyst å møte spillere 
fra hele østlandsområdet på et moderat 
konkurransenivå. 

 
Det arrangeres Green Tour hver måned. Se 
terminsliste nedenfor. Påmeldingsfrist til alle 
«team tennisskolen» turneringer er onsdag uken 
før (dvs 1,5 uker) den aktuelle helgen. Send e-
post til post@nesoddentennis.no 
 

Klubbmesterskapet. 
Arrangeres på sommeren ute (juni eller august) 
og inne første uke i januar. En hyggelig mulighet 
både for å prøve seg på turneringsspill første 
gang og utfordre jevnaldrende som allerede har 
erfaring. Hvis nok påmeldte arrangeres det også 
double for denne klassen, ellers inviteres alle til 
å delta i «double super mix» hvor klubben setter 
sammen lag på tvers av alder og nivåer. 
 
 

 
Det sendes ut invitasjon ca. 1 måned i forkant; 
med informasjon om påmelding per e-post. 

Nasjonale turneringer: U12 Challenge: 
Disse turneringene egner seg for spillere som har 
fått noe turneringserfaring, og som trener 
regelmessig tennis (gjerne 2 ganger i uken). 
Innledende puljespill gjør at man er sikret minst 
2 matcher, samt mulighet for flere gjennom 
«bonusturnering». De fleste spiller i denne 
klassen årene man fyller 11 og 12 år; men noen 
av de ivrigste prøver seg i denne klassen det året 
man fyller 10 (snakk med treneren på forhånd). 

 
Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 
For å kunne melde seg på må man første gang 
opprette konto. Det vil da spørres etter et 
idrettsnummer og kjønn/fødselsdato for 
verifikasjon. Alle som er registrerte medlemmer 
har et idrettsnummer; kontakt 
post@nesoddentennis.no for å få dette tilsendt. 
Husk brukernavn&passord etter registrering! 
 

Nasjonale turneringer: U12 Race: 
Nasjonale turneringer for de som har prøvd seg 
noen ganger i Challenge, og som satser aktivt på 
tennis (mange trener 3-4 ganger uken). Her 
spilles det tablå, dvs. man må vinne første match 
for å komme videre, men alle har også mulighet 
til å melde seg på «bonusturnering». 

 
Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 

mailto:post@nesoddentennis.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
mailto:post@nesoddentennis.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
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Landsturneringen: 
Uoffisielt «NM» for de yngste. Spilles innendørs 
de første dagene i påskeferien og utendørs 
første uke i august. Alle kan melde seg på. Det 
spilles puljespill, med mulighet for å melde seg 
på bonusturnering. Mulighet for mange matcher 
og veldig hyggelig mulighet for å bli kjent med 
spillere fra andre klubber.  

 
Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 

Regionale turneringer: 
Nesodden har i flere år vært pådriver for Follo 
Tour, som klubbene i regionen tidligere har 
arrangert nesten månedlig. Dette har vært et 
tilbud med lav terskel for deltagelse av barn og 
ungdomsspillere. Informasjon vil bli distribuert 
om dette starter opp igjen. Klubben vil også 
prøve å få til andre uformelle turneringer i 
samarbeid med andre klubber. 

 

 
 

Terminliste Team Tennisskolen 2017 

Uke Dato   GREEN TOUR  

5 4.-5. februar   Holmenkollen  

9 4.-5. mars   OTK  

13 1.-2. april   Heming  

16 22.-23. april   Njård  

16 20.-21. mai   Son  

20 17.-18. juni (Masters)   Nordberg  

24 16.-17. september   Holmen  

41 15.-16. oktober   Nesøya  

45 11.-12. november   Grefsen  

49 9.-10. desember   Snarøya  

 
Sjekk klubbens hjemmeside for oppdatert 
informasjon! 

 
Mer informasjon? 
Klubbens trenere er den første man bør spørre om råd angående turneringsdeltagelse og hvilke typer 
turneringer som man bør prøve seg i. 
 
Jens (pappa til Katja) deler gjerne erfaringer fra deltagelse i Green Tour og U12 Challenge: 
Jens@nesoddentennis.no eller mobil 913 61 495 
 
Andreas (pappa til Ingrid) deler gjerne erfaringer fra deltagelse i U12 Challenge, Race og 
landsturneringen 
andreas@nesoddentennis.no eller mobil 97 57 14 55 
 
Mer detaljert informasjon om påmelding gjennom Tournament Software: 
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=14
3 

http://ntf.tournamentsoftware.com/
mailto:Jens@nesoddentennis.no
mailto:andreas@nesoddentennis.no
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
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TURNERINGER FOR SPILLERE I ALDEREN 14-16 ÅR («U14» og «U16») 
For dette alderstrinnet har det de siste årene kommet mer varierte muligheter for turneringspill, 
også for de som ikke har tennis som sin hovedaktivitet. Det er også her en god mulighet å forsøke seg 
på turnering for første gang  i «yellow tour», i  regi av Team Tennisskolen (koordineres av Norges 
Tennisforbund). Også i nasjonale U14-turneringer er  det mulig å finne et nivå som passer ulike 
ambisjonsnivå. 
 

TURNERINGSTYPER PÅMELDING 

Yellow Tour (Team Tennisskolen): 
Turneringstilbud med gul ball tilpasset 13-18-
åringer, både for de som vil prøve turnering 
første gang og de som jevnlig har lyst å møte 
spillere fra hele østlandsområdet på et moderat 
konkurransenivå. 
  

 
Det arrangeres Yellow Tour hver måned. Se 
terminsliste nedenfor. Påmeldingsfrist til alle 
«team tennisskolen» turneringer er onsdag uken 
før (dvs 1,5 uker) den aktuelle helgen. Send e-
post til post@nesoddentennis.no 
 

Klubbmesterskapet. 
Arrangeres på sommeren ute (juni eller august) 
og inne første uke i januar. En hyggelig mulighet 
både for å prøve seg på turneringsspill første 
gang og utfordre jevnaldrende som allerede har 
erfaring.  
 

 
Det sendes ut invitasjon ca. 1 måned i forkant; 
med informasjon om påmelding per e-post. 

Nasjonale turneringer: U14/U16 Challenge: 
Nasjonale turneringer som egner seg for spillere 
som har fått noe turneringserfaring, og som 
trener regelmessig tennis De fleste spiller i U14 
de årene man fyller 13 og 14 år; men mange 
prøver seg også i denne klassen det året man 
fyller 12 (snakk med treneren på forhånd).  

 
Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 
For å kunne melde seg på må man første gang 
opprette konto. Det vil da spørres etter et 
idrettsnummer og kjønn/fødselsdato for 
verifikasjon. Alle som er registrerte medlemmer 
har et idrettsnummer; kontakt 
post@nesoddentennis.no for å få dette tilsendt. 
Husk brukernavn&passord etter registrering! 
 

U14/U16 Race: Nasjonale turneringer for de 
som har prøvd seg noen ganger i Challenge, og 
som satser aktivt på tennis  

 
Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 

U14/U16   Norges Cup: Nasjonale turneringer 
for de som satser aktivt på tennis. Inndeling i tre 
nivåer. 
 
 
 

Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over 
turneringer og påmelding gjennom forbundets 
web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 
 

Norgesmesterskap inne og ute: 
Åpent for alle å melde seg på innledende 

 

mailto:post@nesoddentennis.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
mailto:post@nesoddentennis.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
http://ntf.tournamentsoftware.com/
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kvalifisering. 

Regionale turneringer: 
Nesodden har i flere år vært pådriver for Follo 
Tour, som klubbene i regionen tidligere har 
arrangert nesten månedlig. Dette har vært et 
tilbud med lav terskel for deltagelse av barn og 
ungdomsspillere. Informasjon vil bli distribuert 
om dette starter opp igjen. Klubben vil også 
prøve å få til andre uformelle turneringer i 
samarbeid med andre klubber. 

 

 

Terminliste Team Tennisskolen 2017 

Uke Dato   YELLOW  

5 4.-5. februar   Nesodden  

9 4.-5. mars   Snarøya  

13 1.-2. april   BSTK  

16 22.-23. april   Moss  

16 20.-21. mai   Njård  

20 17.-18. juni (Masters)   Asker  

24 16.-17. september   VBTK  

41 15.-16. oktober   Nordstrand  

45 11.-12. november   Nesøya  

49 9.-10. desember   Bygdø  

 
Sjekk klubbens hjemmeside for oppdatert 
informasjon! 

 
NB: Deltagelse i nasjonale turneringer for U14/U16 krever at man har betalt  lisens fra forbundet. 
Mer informasjon om dette her: http://www.tennis.no/turneringer/lisens-og-forsikring 
 
 
Mer detaljert informasjon om påmelding gjennom Tournament Software: 
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=14
3 
 

http://www.tennis.no/turneringer/lisens-og-forsikring
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
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TURNERINGER FOR SENIORER 
For voksne spillere er det et variert tilbud tilpasset ferdighets- og ambisjonsnivå.  Mange av klubbens 
seniorspillere har spilt tennis aktivt siden ungdomsårene og har god kunnskap om 
turneringsmuligheter. Klubben ønsker spesielt å oppfordre seniorspillere uten turneringserfaring og 
veteraner å bruke turneringer både for å det gøy og sosialt, men ikke minst for å videreutvikle 
tennisferdighetene.  
 
Erfaringer viser at det er utfordrende for mange seniorspillere å melde seg på turneringer gjennom 
Tournament Software (TS). Dette skaper mye ekstraarbeid for klubben.  Ta deg derfor tid så snart 
som mulig til å lage nødvendig profil i TS (og noter deg brukernavn og passord på et sikkert sted). Før 
du registrerer deg må du vite idrettsnummeret ditt. Kontakt post@nesoddentennis.no for å få dette 
tilsendt.  Mer informasjon her: 
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=14
3 
 
Jens og  Anne-Stine deler gjerne erfaringer fra deltagelse i senior- og veteranturneringer:  
Jens: Jens@nesoddentennis.no/mobil 913 61 495 
Anne Stine: kvila@flaskebekk.no/mobil: 917 81 789 
 
TURNERINGER: 
 

 Yellow Tour (Team Tennisskolen): Lav-terskel turneringstilbud med gul ball tilpasset 13-18-
åringer, både for de som vil prøve turnering første gang og de som jevnlig har lyst å møte 
spillere fra hele østlandsområdet på et moderat konkurransenivå. 

 

 Klubbmesterskapet: Arrangeres på sommeren ute (juni eller august) og inne første uke i 
januar. En hyggelig mulighet både for å prøve seg på turneringsspill første gang og utfordre 
erfarne seniorspillere.  

 

 Nasjonale rankingturneringer Elite, A, B og C, åpne for alle som har løst lisens i forbundet. 
Ved spill i disse turneringer blir man en del av nasjonale ranking som oppdateres jevnlig. 
Nivåene går fra C til Elite. Elite betegnes også Grand Prix turneringer. Vi oppfordrer spesielt 
klubbens  voksne spillere utren turneringserfaring å forsøke seg  på nivå C.  
 

 Påmelding 2 uker før turneringen. Oversikt over turneringer og påmelding gjennom 
forbundets web-løsning (Tournament Software): 
http://ntf.tournamentsoftware.com/ 

 
 

 Norgesmesterskapet:  Her møtes de beste spillerne i Norge. Det gjennomføres en stor 
kvalifisering for å få delta i hovedtablå. 

 

 Veteranturneringer: Organisasjonen Norske tennisveteraner arrangerer turneringer for 
veteraner i hele Norge. Dette er svært sosiale turneringer. Nivået kan variere, fra godt 
(tidligere norgesmestere) i NM til lokale spillere i enkeltturneringer.   Minimumsalder for å 
delta er 35 år. Man arrangerer turneringer i nivåene +35, +40, +45 osv. Man har da altså lov 
til å spille i en yngre klasse, spesielt er dette aktuelt om det er få deltagere slik at man slår 
sammen. Flere spillere fra Nesodden har deltatt på dette nivået, som kan anbefales. 
Terminlisten finner du her: 
http://norsketennisveteraner.no/?Content_Name=Terminlisten&CM_Id=120  

mailto:post@nesoddentennis.no
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
mailto:Jens@nesoddentennis.no
mailto:kvila@flaskebekk.no
http://ntf.tournamentsoftware.com/
http://norsketennisveteraner.no/?Content_Name=Terminlisten&CM_Id=120
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 Norgesmesterskapet for veteraner har svært mange deltagere i mange klasser, og 
arrangeres både ute og inne. 

 

 Divisjonsspill: Norgesmesterskapet for lag arrangeres om sommeren i perioden mai til 
september. Størsteparten av kampene spilles fra midten av mai til midten av juni. Nesodden 
har tradisjonelt deltatt med 2 herrelag og 1 damelag.  

 

 Veteranlagspill:  Det er en veteranlagserie som er svært populær blant. Nesodden har hatt 
deltagelse i denne fra 2014. 

 
 
NB: Deltagelse i nasjonale turneringer krever at man har betalt  lisens fra forbundet. Mer informasjon 
om dette her: http://www.tennis.no/turneringer/lisens-og-forsikring 
 
Mer detaljert informasjon om påmelding gjennom Tournament Software: 
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=14
3 

http://www.tennis.no/turneringer/lisens-og-forsikring
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
http://oldtennis.huset.no/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1171&Itemid=143
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Retningslinjer for spill uten dommer  
De aller fleste tennisturneringene blir spilt uten dommer; dvs. 
 
1. spillerne dømmer på hver sin banehalvdel. 

2. En spiller kan kun gripe inn i dømmingen på motstanders banehalvdel dersom motstanderen ber om det. 
Dette skal kun skje unntaksvis og bare dersom spilleren på den andre siden er i klart bedre posisjon til å dømme 
ballen. Under ingen omstendighet kan en spiller gå over på motstanders banehalvdel for å se på merket uten at 
motspiller har bedt om dette. 

Hvis en spiller ber motstander om å dømme ballen på sin banehalvdel og motstanderen kan avgjøre ballen, skal 
denne avgjørelse være gjeldende. 

3. Dersom han ikke kan avgjøre ballen, skal den anses som god ball. 

4. Hvis du ikke er helt sikker på om ballen er feil/ute skal du dømme til din motstanders fordel. 

5. Hvis partnerne i et doublepar ikke er enige om en ball, skal den dømmes til fordel for motstanderne. 

6. Ballen skal dømmes umiddelbart etter at den har truffet bakken. 

7. Det skal unngås å spille ”to nye” så langt som mulig. 

8. Returnerer du ballen skal det i prinsippet bety at du har dømt ballen god. Unntak gjelder for refleksslag på 
serve, eller om du returnerer og så øyeblikkelig kontrollerer merket, spesielt om det gjelder en avsluttet ball. 

9. Skulle det inntreffe noe som forstyrrer spillet, for eksempel ball som ruller inn på banen, skal spillet avbrytes 
med en gang av den spiller som føler at han/hun er blitt forstyrret. Spilleren rekker armen i været og sier stopp. 
Poenget spilles så om. Avbrytes ikke spillet umiddelbart har spillerne godtatt ”forstyrrelsen” og ballen skal ikke 
under noen omstendighet spilles om. 

10. Ved brudd på regler som kan bestraffes i henhold til poengstraff systemet eller ved skade som kan medføre 
spilleavbrudd, skal turneringsleder/oppmann (referee) tilkalles. 

11. Servere skal være ansvarlig for å holde rede på stillingen etter hvert poeng. Dersom spillerne er uenige om 
stillingen, skal turneringsleder tilkalles for å avgjøre. 

Diskusjon om ball inne / ute (gjelder grus): 

Først må det enes om hvilket ballmerke det gjelder. Hvis de er enige, tar turneringsleder avgjørelsen. Hvis de er 
uenige om hvilket merke det er skal turneringsleder spørre om hvilken type slag som ble spilt, og retningen. 

Det kan være til hjelp for avgjørelsen. Hvis denne informasjonen ikke er nok til en sikker beslutning, vil 
dømmingen til spilleren som har merket på sin side, være avgjørende. 

Diskusjon om poengstilling. 

Spør først om games og poeng de er sikre på. Deretter diskuteres det/de poengene man er usikre på. De sikre 
poengene står, det/de poengene man er usikre på spilles om. 

Hvis f.eks den ene spilleren sier 40-30 mens den andre sier 30-40 og man husker ikke hvem som vant det første 
poenget fortsetter de spillet på 30-30 så lenge de vet at de har vunnet to baller hver. 

På samme måte løses problemet med games hvis den ene mener 5-4 og den andre 4-5 og de ikke husker hvem 
som vant det første gamet. Da spilles det fra 4-4 siden begge er enige om at de har vunnet 4 games hver. 
Mottager i siste gamet server. 

Hvis dette oppstår er det viktig at turneringsleder informerer om at heretter skal den som server si stillingen før 
hvert poeng han server. 

NB! Dette er RETNINGSLINJER, ikke REGLER. 

 

http://www.nesoddenTennisklubb.org/ 


