
REGLER FÖR STEGEN I ÅBY TK                            
 

Stegen kommer vara en aktivitet på söndagarna mellan kl 15:00-17:00.  

 

Stegen är en match aktivitet där vem som helst ung som gammal får chansen att vissa sina 
egenskaper i att spela match. Det enda man behöver göra är att anmälla sig och köra igång.  

 

Systemet bygger på att man utmanar eller blir utmanand på att spela match. Anmällan 
kommer att sitta uppe under en period sedan kommer alla som deltar få en lottad plats på 
stegen. Desto högre upp man befinner sig desto bättre. Är man högst kan man bara bli 
utmanad. För den som är längst ner kan man bara utmana. Alla där emellan kan bli både 
utmanade eller utmana själva. Du kan utmana spelare som har platsen över dig eller 
spelaren som har 2 platser över dig. Vid vinst får du då den utmanade spelarens plats vid 
förlust behåller du din plats. Alla Resultat skall raporteras in till Viktor för så snabb redigering 
av Stegen som möjligt. Maila till viktor.aby.tennisklubb@telia.com eller säg till honom. 

 

Reglerna för spel. 

Matcherna spelas på en timme vilket betyder att speluppbyggnaden ser lite olik ut jämfört 
med det vanliga räknesättet. Första set spelas från 2 lika i game med No- Ad. (No-Ad står för 
att när det är 40 lika spelas en avgörande boll istället för fördel). 

Andra set spelas med den tiden man har kvar fram till 10 i. Alltå när första set har tagit slut 
spelar man game med No-Ad fram tills 10 i. Hinner man spela 1 game eller 10 beror på hur 
snabba ni som spelare är. Oavsett om man då vunnit de 2 första seten så ska man spela ett 
tredje set. Det är ett supertiebreak till 10 poäng. 

Den som har vunnit 2 set eller mer vinner såklart matchen. Vid vinst av match så klättrar 
man på Stegen. 

 

Lycka till önskar alla tränare i Åby  

 


