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Klubmesterskaberne i Kristrup Tennisklub er til, for at skabe mere spil samt at være en del 
af de sociale tilbud i klubben. Klubmesterskaberne skal til enhver tid sikre, at alle uanset 
niveau herunder begynder, motionist samt turneringsspillere har muligheden for at blive 
udfordret i en reel tenniskamp på tværs af klubbens medlemmer. 

 

Reglementet er gældende for både junior, ungdom samt senior siden. Reglementet skal 
sikre at deltagende spillere, gennemføre kampene på samme vilkår. Matchformater kan va-
rierer på juniorsiden, der henvises til beskrivende matchformat under de pågældende ræk-
ker. Så vidt mulig læner matchformaterne sig op ad gældende JTU/DTF regler eller DGI 
match formater. 

 

Følgende puljer har medlemmerne mulighed for at stille op i, og matchformat beskrive i 
samme rækkefælge: 

Junior Rød Bold— kønsneutral række (Rød bold på minitennisbaner – Max 10 år eller 1. 
års spiller Max. 12 år) 

Junior Orange Bold — kønsneutral række (Orange bold på ”orange bane” – Max. 15 år) 

Junior Grøn Bold —kønsneutral række (Grøn bold på normal single bane – Max. 15 år) 

Dame single ungdom – Max. 21 år 

Herre single ungdom - Max. 21 år 

Dame single  

Herre single  

Veteran — kønsneutral række 

Dame double     

Herre double 

Mix double 

 

Såfremt at der ikke er et minimum af tilmeldinger, forbeholder vi os ret til ikke at gennem-
føre en række i den givne sæson. Ligeledes, såfremt dette giver mening, kan eventuelle 
rækker slås sammen ift. alder eller til kønsneutrale puljer.  
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Afvikling af kampe  
Ansvarlighed — Ift. at kunne afvikle mesterskaberne er alle tilmeldte spillere ansvarlige, 

samt forpligtiger sig til at kunne  gennemføre kampe. Ved tilmelding angives kontakt 
informationer, således at kommunikation ift. kampe tilsikres. Ad hensyn til turnerin-
gens gennemførelse gælder følgende. Hvis det ser sig umuligt at få sat kamp op efter 
forskrevet, SKAL turneringsleder underrettes ift. at tage stilling til et evt. udfald heraf. 
Såfremt ingen løsning kan findes, vil kamp blive dømt tabt for begge parter.              
HVIS kampe ikke gennemføres planmæssigt, samt turneringsleder ikke er underrettet 
herom, kan denne pådutte spillere at gennemføre kamp inden for eller til bestemt    
termin. Overholdes denne ikke, vil kampen være tabt for part/parter som ikke kan   
gennemføre til denne.  

 Junior – Alle kampe vil som udgangspunkt blive spillet til træning med mindre andet     
aftales. Tidspunkter for kampafvikling tildeles af træner. Hvis dette ikke lader sig gøre, 
forpligter juniorspiller/forældre til at aftale nærmere med træner.  

Ungdom og Seniorer - Alle kampe spilles efter vejledende runde angivelse i kampprogram-
met. Såfremt dette ikke lader sig aftaler spiller/spillere nærmere med modstander og 
spilles ved først mulige dato kortest mulig efterfølgende. Spiller/spillere har pligt til at 
oplyse turneringsleder omkring en flytning af denne. Alle spillere er ligeledes               
forpligtiget til at udfylde scoren, på scoringslisterne i klubhuset. Alle indledende pulje-
kampe, skal så vidt mulig være afviklet inden ugerne 28-31, hvorefter slutspil spilles i 
løbet af August samt endelig finale stævne primo september.          

 Der henvises til at der IKKE spilles kampe når der er træning eller Drop In. Ved særlige 
tilfælde hvor afvikling kan se sig umuligt, kan der gives dispensation til at kamp afvikles 
i Drop In tiden. Dispensation gives kun ved følgende. Turneringsleder skal informeres 
inden. Drop In tid og ikke mindst alle klubbens aktiviteter har 1. prioritet. Drop In     
spillere har ret til baner i Drop In tiden, dvs. hvis bane står ledig som ikke benyttes eller 
vil blive benyttet, må der spilles hvis aftale kan indgås med fremmødte Drop in spillere.    

Kampregler — beskrives under matchformat. Point skal tælles som beskrevet under 
matchformat og er ufravigelig. ift. ved pointlighed at kunne tilsikre vinder findes i    
mellem bedst  indbyrdes, partier/match tiebrake point for og imod. Ved puljer hvor 
matchformat ikke overholdes, betegnes kampen som værende diskvalificeret.  

Bolde   
Der spilles med egne bolde, med undtagelse af Play & Stay kampe (rød, orange og grøn 

bold). Inden kampstart  forpligter spiller/spillere til at aftale med hvilke af egne  med-
bragte bolde der spilles med.   

Finalestævne – Her spilles med klubbens turneringsbolde 
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Matchformat 
 

Junior rød bold.  

Spilles med Play & Stay rød bold på minitennis bane. Kampen afvik-
les som bedst ud af 3 sæt. Sættene spilles lig match tiebreak til 
10, hvoraf sættet skal vindes med 2 point (Dvs. ved stillingen 9-9 
spilles der til 11 og så fremdeles) Der er skiftende serv ved hver 
anden bold, og kun sidebytte i forbindelse med nyt sæt. Match 
afvikles som udgangspunkt til træning, hvor hjælpende ”tæller” 
vil være tilgængelig. 

 

Junior orange bold. 

Spilles med Play & Stay orange bold på ”orange” bane . Kampen af-
vikles som bedst ud af 3 sæt. Første og andet sæt spilles der om 
partier som i en almindelig tenniskamp, dog startende ved stil-
lingen 2-2 i partier. Ved stillingen 5-5 spilles der til første spiller 
når 7, og ved stillingen 6-6 spilles 7. parti som en almindelig tie-
break til 7. Tiebreak skal vindes med 2 point (Dvs. ved stillingen 
6-6 spilles der til 8 og så fremdeles). Sidebytte finder sted efter 
almindelige regler både i sættene samt efter gældende regler i 
tiebreak. Et evt. 3. og afgørende sæt spilles som en match tiebreak til 10, hvoraf 
sættet skal vindes med 2 point (Dvs. ved stillingen 9-9 spilles der til 11 og så fremde-
les). Serv samt sidebytte foregår som i en almindelig tiebreak. Match afvikles som 
udgangspunkt til træning, hvor hjælpende ”tæller” vil være tilgængelig, men så vidt 
mulig vil vi ligge op til at juniorerne selv tæller og dømmer. Ved uenighed spilles bold 
om, eller ved forglemmelse af stilling spilles der fra sidste stilling som spillere er   
enige i. Voksen dommer/mægler er eller skal være tilgængelig i forbindelse med 
eventuelle uenigheder. 



 

Kristrup Tennisklub 

 

WWW.KRISTRUPTENNISKLUB.DK         WWW.FACEBOOK.COM/KRISTRUPTENNISKLUB 

REGLEMENT IFB. KLUBMESTERSKAB 

 

Junior Grøn bold. 

Spilles med Play & Stay grøn bold på normal single bane. Kampen 
afvikles som bedst ud af 3 sæt. Første og andet sæt spilles der om 
partier som i en almindelig tenniskamp, dog startende ved stillin-
gen 2-2 i partier. Ved stillingen 5-5 spilles der til første spiller når 
7, og ved stillingen 6-6 spilles 7. parti som en almindelig tiebreak 
til 7. Tiebreak skal vindes med 2 point (Dvs. ved stillingen 6-6 spil-
les der til 8 og så fremdeles). Sidebytte finder sted efter alminde-
lige regler både i sættene samt efter gældende regler i tiebreak. 
Et evt. 3. og afgørende sæt spilles som en match tiebreak til 10, hvoraf sættet skal 
vindes med 2 point (Dvs. ved stillingen 9-9 spilles der til 11 og så fremdeles). Serv 
samt sidebytte foregår som i en almindelig tiebreak. Match afvikles som udgangs-
punkt til træning, men det er et krav at juniorspillerne selv kan tælle samt dømme 
selv. Ved uenighed spilles bold om, eller ved forglemmelse af stilling spilles der fra 
sidste stilling som spillere er enige i. Voksen dommer/mægler er eller skal være til-
gængelig i forbindelse med eventuelle uenigheder. 

 

Dame og Herre ungdom/senior singler. 

Spilles med almindelig gul bold, som beskrevet under afsnittet ”Bolde”. Kampene afvik-
les som bedst ud af 3 sæt. Matchende gennemføres som beskrevet under beskrivel-
sen ”Afvikling af kampe”.  

Selve matchformatet fungerer således at første og andet sæt spilles der om partier som 
i en almindelig tenniskamp. Ved stillingen 5-5 spilles der til første spiller når 7, og 
ved stillingen 6-6 spilles 7. parti som en almindelig tiebreak til 7. Tiebreak skal vindes 
med 2 point (Dvs. ved stillingen 6-6 spilles der til 8 og så fremdeles). Sidebytte finder 
sted efter almindelige regler både i sættene samt efter gældende regler i tiebreak. Et 
evt. 3. og afgørende sæt spilles som en match tiebreak til 10, hvoraf sættet skal vin-
des med 2 point (Dvs. ved stillingen 9-9 spilles der til 11 og så fremdeles). Serv samt 
sidebytte foregår som i en almindelig tiebreak.   
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Dame, Herre og Mix double 

Spilles med almindelig gul bold, som beskrevet under afsnittet ”Bolde”. Kampene afvik-
les som bedst ud af 3 sæt. Matchende gennemføres som beskrevet under beskrivel-
sen ”Afvikling af kampe”.  

Selve matchformatet fungerer således at første og andet sæt spilles der om partier som 
i en almindelig tenniskamp. Ved stillingen 5-5 spilles der til første hold når 7, og ved 
stillingen 6-6 spilles 7. parti som en almindelig tiebreak til 7. Tiebreak skal vindes 
med 2 point (Dvs. ved stillingen 6-6 spilles der til 8 og så fremdeles). Sidebytte finder 
sted efter almindelige regler både i sættene samt efter gældende regler i tiebreak, 
dog kan serv modtagende hold beslutte hvilken side serv ønskes i afgørende bold. Et 
evt. 3. og afgørende sæt spilles som en match tiebreak til 10, hvoraf sættet skal vin-
des med 2 point (Dvs. ved stillingen 9-9 spilles der til 11 og så fremdeles). Serv samt 
sidebytte foregår som i en almindelig tiebreak, , dog kan serv modtagende hold     
beslutte hvilken side serv ønskes i afgørende bold. 

 

 

 

 

Vi ønsker jer alle en masse gode kampe – og tak for opbakningen til Kristrup Tennis-
klubs Klubmesterskaber   

 


