
Spelas ute på Saltsjöbadens Tenniscenter eller annan utean-
läggning inom ”Mer Tennis På Österlenområdet”.

Vi lägger upp presentkort för varje spelare att nyttja (ingår i 
anmälningsavgiften). Det är fritt att avtala om annan spelort 
men då reglerar spelarna själva avgiften. Presentkortet kan 
nyttjas till annat. Om spelarna ej kommer överens om spelort 
och Saltsjöbadens Tenniscenter är ett alternativ spelas 
matchen där - i annat fall avgör hemmaplan.

Divisionerna publiceras 4 maj.

Omgång 1 spelas 4 maj - 19 juni

Omgång 2 spelas 3 juli - 17 augusti

Singel resp Dubbel separata divisionstävlingar

Varje division har 5 spelare eller 5 par

Åldersgräns
Födda 2010 och tidigare

Bollar
Varje spelare utkvitterar ett rör RS bollar att nyttjas på hem-
mamatcher

Tidsmatcher
50 minuters speltid. En match kan sluta oavgjord. Är spel-
tiden slut så räknas bara avslutade game.

Upp och nerflyttning
Ettan och tvåan flyttas upp och fyran och femman ner.

Avgifter
Singel per omgång: 
550 SEK Senior resp 400 SEK junior
Dubbel per omgång: 
600 SEK per par 

Innehåller
Onlineuppdatering efter rapporterad match
Bollar
Presentkort ” 360 ” SEK i Matchi
Priser

Anmälan sker via Ystad Tennisklubbs matchi-sida senast 
den 1 maj. Mer info till mailas till de som anmäler sig.

OBS! Starten av divisionsspelet kan justeras beroende på 
rådande läge.

YSTAD TENNISKLUBB
B r e d d  -  E l i t  -  T r i v s e l

DIVISIONSSPEL TENNIS UTOMHUS
i samarbete med Saltsjöbadens Tennis & Padelcafé samt RacketStar

Ystad Saltsjöbad tar nu över driften av tennis-caféet from mitten av juni 2021. Vi kommer 
erbjuda fräscha sallader, grillade mackor, sötsaker, glass & en härlig kaffemeny. Vi ser det 
som ett otroligt roligt tillskott i familjen och vi längtar till säsongen börjar.

RacketStar blir snart din bäste partner inom racketsporterna. Vi ser till så du är rätt utrustad 
så att spelupplevelsen blir optimal. Vårt första fysiska försäljningsställe öppnar inom kort på 
Saltsjöbadens Tenniscenter och du kommer alltid att kunna nå oss på racketstar.se - Tillsam-
mans blir vi vinnare/Välkomna!


