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LAGSERIE JUNIOR 

 
Vi inviterer alle klubber i Tennisregion Østland Øst og Tennisregion Østland Vest til 
innendørs lagserie i klassene U12, U14 og U16.  
 

 

Spilledager og tidspunkter 
Lagkampene vil spilles i løpet av tre helger på Oslo Tennisarena: 
15. til 17. september       
20. til 22. oktober       
3. til 5.november 
 
Vi fordeler klasser på helgene når vi ser fordeling av påmelding. Hver klasse vil mest 
sannsynlig ha spill to av helgene.      
 

Klubber og spillere 
Hver klubb kan melde på maks 2 lag i hver klasse. Klubber i regionene kan slå seg 
sammen for å danne lag dersom de ikke har tilstrekkelig antall spillere hver for seg.  
Spillere må representere en klubb i en av regionene.  Lagserien er aldersbestemt, dog 
kan spillere født i 2007 spille i klasse U12. 
 
Påmeldingen må inneholde minimum 4 spillere (3 spillere i U16) på hvert lag og etter 
rekkefølge basert på NTF’s ranking ved påmelding eller for øvrig etter antatt spillenivå 
(klasse U12). Spillere kan ikke delta på flere lag i løpet av serien. 
 

Spilleformat 
Spilleformat er avhengig av antall deltakende lag. Det vil uansett være minimum tre 
lagkamper pr. lag. Hver lagkamp vil spilles med 1 double og 3 singler (2 singler i klasse 
U16).   
 
På hvert lag må minimum 3 spillere (2 spillere i klasse U16) stille på den enkelte 
lagkamp.  1 double og 1 singel vil spilles samtidig på 2 baner først, deretter 2 singler 
samtidig. 
 
Kampene starter på 2-2, super tie break som 3.sett. No ad i double. 
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Dersom lag ikke kan stilles til en kamp, må lagleder og klubb gi turneringsleder beskjed 
om dette så tidlig som mulig.   

 
Lagleder 
Hvert lag må ha en lagleder som skal oppgis ved påmelding – lagleder skal være en 
trener eller eldre junior fra klubben, ikke foreldre.  Det vil være tillatt med coaching. 
Coaching kan foregå på banen under sidebytte, og ikke fra tribunen eller andre steder. 
 
Kun lagleder eller eventuell en annen coach kan være på banen under lagkamper, ikke 
øvrige trenere, foreldre eller andre. 
 

Baller  
Det vil spilles med grønne baller i klasse U12 og gule baller i øvrige klasser.  
 
Regionene vil holde baller gjennom sponsor.  Ballmerker vil være etter sponsors valg. 
 

Premiering 
Premiering av lag og spillere etter endt serie, muligens under RM/Regionsturnering i 
januar 2018. 
 

Startkontingent 
Startkontingenten vil være kr. 2000,- per lag for klubber fra Østland Vest og kr 2300,- pr 
lag for klubber fra Østland Øst. Denne vil faktureres hver enkelt klubb ved oppsett. 
 
Startkontingenten inkluderer baneleie, baller og premier.   
 

Påmelding 
Påmelding på epost til post@ostlandvesttennis.no innen fredag 8. september 2017   
 
Påmeldingen må inneholde antall lag i hver klasse, jenter og gutter, med navn på 
minimum 4 spillere (3 spillere i klasse U16) etter ranking/spillernivå på hvert lag, samt 
også e-post og mobilnummer til lagleder for hvert lag. 
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