
 
 Reglement for holdturnering i skumtennis 
 
 
§  1 Deltagere og spilletermin 
 Holdturneringen udskrives i de aldersklasser, som fremgår af indbydelsen. 

Der spilles i perioden november-marts. 
 
§  2 Indbydelse og spilleprogram 
 Tennis Øst udskriver turneringen og udsender indbydelse til klubberne, med 

angivelse af tidspunkter for tilmeldingens indsendelse og indskuddets størrelse. 
Efter tilmeldingsfristens udløb udarbejdes en turneringsplan, der offentliggøres 
på DTF’s holdprogramportal. Spilleplanen skal være klar senest 14 dage før 
første spilledag.           

 
§  3 Indskud og præmier 
 Der betales indskud til Tennis Øst for hvert tilmeldt hold. Der udsættes præmier 

til nr. 1, 2, 3 i hver pulje. Indskuddets størrelse fastsættes hvert år af Ungdoms-
udvalget.    

 
§  4 Klubbernes tilmelding 
 Det er en fordel, at hvert hold har rådighed over en hal til skumtennis med    

mindst to skumtennisbaner og i mindst to timer tre gange i  
           perioden november–marts. Der betales ikke halleje af Tennis Øst eller af 
           modstanderen.  
 
 Klubberne skal ved tilmeldingen opgive tre eller flere mulige spilledatoer pr. 

tilmeldt hold for hjemmekampe. 
  
 Kun indendørs: Tennis Øst tilbyder klubber uden mulighed for hal med 

skumtennisbaner at arrangere deres hjemmeholdkampe i neutral hal på 
udvalgte datoer. Tennis Øst angiver datoer for holdkampene som ikke kan 
flyttes til andre datoer. 

 
§  5 Puljeinddeling 
 Turneringen omfatter det antal puljer, der er tilmeldte hold til. 
  
§  6 Holdmatchen 
 Hver holdmatch består af seks kampe: fire singler og to doubler. Drenge og 

piger kan benyttes frit på alle hold. 
 
 U8 spiller kampe á 12 min. med fortløbende tælling fra 0-0 (som en lang 

tiebreak). U10 spiller kampe á 20 min. med fortløbende partier fra 0-0. Alle 
øvrige årgange spiller 25 min. med fortløbende partier fra 0-0. Når tiden er gået 
stopper spillet med det samme, kun færdigspillede point tæller med. Der tages 
tid med ur, som klart angiver tiden. 

 
 En kamp afgøres ved flest vundne partier. Såfremt stillingen er lige både i 

partier og partiscore ved spilletids ophør, så server spilleren som alligevel skulle 
serve, og der spilles én afgørende bold. En kamp kan f.eks. godt vindes med 5-5 
30-15, idet den afgørende bold tæller som et parti. 

 
§  7 Indplacering af spillerne på hold 
 Klubberne skal indplacere spillerne på holdene, således at de stærkeste spillere 

placeres på det højest rangerende hold, de næststærkeste på næste hold osv. 
 
 Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold på samme spilledag. I en match, 

der af en eller anden grund spilles på en anden dag end den oprindeligt 
bestemte, kan en spiller, der på den oprindelige dag spillede på et højere 
rangeret hold, ikke deltage. 



  
          Når en spiller har spillet på et af klubbens hold, må han/hun ikke i samme 

sæson deltage på andre lavere rangerende hold i samme aldersgruppe. Dog må 
en spiller fra et lavere rangeret hold, der har spillet som reserve på et højere 
rangerende hold, gerne vende tilbage til samme lavere rangerende hold. En spil-
ler må dog kun være reserve på samme hold i maximalt to holdmatcher.  

 
§  8 Indplacering af den enkelte spiller på det enkelte hold 
 En spiller kan i samme holdmatch højst spille to kampe, heraf dog kun en single.  
 
        Holdene skal opstilles i den af klubben formodet stærkeste opstilling, således at 

den formodet stærkeste spiller opstilles som nr. 1, næststærkeste som nr. 2 
osv. I doublerne stilles den formodede stærkeste double i 1. double.  

 
           Holdopstillingen (prioriteringen) i singlerne skal holdes sæsonen igennem. 
 
§  9 Hjemmebaneklubbens opgave 
 Senest en uge før spilledagen skal hjemmebaneklubben kontakte modstanderen 

for at informere nærmere om baneantal, boldtype, varighed af arrangementet, 
forfriskning osv. 

 
 Klubben, der har hjemmebane, påtager sig det turneringsmæssige arrangement 

og har ansvaret for, at ur og bolde (se § 14) forefindes. Tvivlsspørgsmål om 
boldenes brugbarhed afgøres af den stedlige turneringsleder. 

 
§ 10 Afvikling af holdmatchen 
 Der spilles uden dommer. Holdkaptajnerne aftaler rækkefølgen for afviklingen 

af kampene forud for holdkampen. Ved uenighed træffer hjemmeholdets 
holdkaptajn den endelige beslutning. 

 
§ 11 Den skriftlige holdopstilling 
 Inden første kamp i en holdmatch begyndes, skal begge holdkaptajner skriftligt 

opgive holdopstillingen til hinanden. Denne holdopstilling kan, bortset fra forfald 
i form af tilskadekomst o.lign., kun ændres, når holdkaptajnerne er enige 
herom. 

 
 Den samme regel er gældende, hvis en spiller under en holdmatch (ikke under 

en påbegyndt kamp) får forfald på grund af tilskadekomst eller lignende. 
  
         Et hold kan lovligt gennemføre en holdmatch med kun tre spillere, men har i så 

fald på forhånd tabt to kampe. Hvis et hold opstiller til matchen med kun tre 
spillere, skal de deltagende spillere i singlerne indplaceres sådan, at 1. singlens 
plads besættes først, dernæst 2. singlens plads osv.  

 
§ 12 Hjemmeklubbens opgave (indsendelse af resultater)  
 Senest første hverdag efter afviklingen af en holdmatch, skal den klub, der 

havde hjemmebane, indberette resultatet gennem DTF’s holdprogramportal. 
 
 Hvis resultatet ikke indberettes rettidigt eller holdmatchen ikke er afviklet inden 

for den angivne termin, kan Tennis Øst´s Turneringsudvalg afgøre holdmatchen 
administrativt jf. § 22. 

 
§ 13  Banen 
 U8 og u10 spilles på en single-badmintonbane hvor servefeltet går til den 

inderste linie på langsiden og til den næstbagerste baglinie. I u12 og i ældre 
årgange samt i alle doublerækker spilles der på en double-badmintonbane. 
Servefeltet går til inderste streg på langsiden og til den næstbagerste baglinie. 
Der kan også spilles ”på tværs” af en almindelig tennisbane. Der henvises i 
øvrigt til DTFs Tennis 10 reglement. Nettet skal placeres, så overkanten er 85 
cm over gulvet. Skumtennis udendørs kan også for alle årgange afvikles på 
udendørs skumtennisbaner. 



 

 
 
§ 14 Bolde 
 U8 anvender ”små” skumbolde med en diameter på ca. 9 cm og vægt på ca. 34 

gr. U10 og ældre årgange anvender ”store” skumbolde med en diameter på ca. 
12 cm og vægt ca. 70 gr. Udendørs kan der også spilles med Play & Stay, rød 
bold.  
 

§ 15 Ketchere  
Der kan spilles med helstøbt plastikketcher eller med almindelig godkendt 
ketcher. 
 

§ 16 Spilleregler 
Der spilles efter de samme regler som i almindelig tennis med følgende 
undtagelser: I u8 og u10 må bolden gerne hoppe en gang under udførelse af 
serven. Hvis der spilles med badmintonstolper, og bolden rammer en af 
stolperne, er bolden tabt. (Hvis der spilles med mobile skumtennisnet, må 
bolden gerne ramme stolpen). 

 
 
 

      

  
Singlebane u/8 
og u10 

Nethøjde: 
85 cm 

  
Singlebane u/12 og ældre 
Doublebane alle rækker 

 

    
Servefelt alle årgange 
og rækker 

 

      

 



 
§ 17 Pointgivning 
 Der gives 1 point for en vundet kamp i holdkampen. Der er derfor i alt 6 point at 

spille om i hver holdkamp. 
 
 Har to hold opnået samme antal point i slutstillingen, er den indbyrdes kamp 

afgørende. Er denne uafgjort, eller har flere hold opnået samme antal point, 
afgøres rækkefølgen ved forskellen mellem vundne og tabte partier (i u8 vundne 
og tabte bolde). 

 
§ 18 Pointgivning ved afbrudte eller aflyste kampe/matcher 
 I en lovlig gennemført holdmatch, er en kamp, der vindes på w.o., at betragte 

som vundet med 6-0. I afbrudte kampe tælles spillede partier med. 
 
 I tilfælde af udeblivelse fra en holdmatch, eller hvis der ikke gennemføres 

mindst fire kampe i en holdmatch, tildeles modstanderen sejren og 6 point samt 
6 vundne 6-0 sejre.  

 
 Hvis et hold afmelder flere end to holdmatcher, kan holdet blive trukket ud af 

turneringen, og alle tidligere resultater bortfalder. 
 
§ 19 Flytning af programsatte kampe 
 Tennis Øst´s turneringsplan skal nøje overholdes og må kun fraviges med 

Turneringsudvalgets tilladelse, eller hvis meddelelse herom tilgår sekretariatet 
skriftligt senest en uge før den dag, hvor der skulle være givet indberetning om 
resultatet af den oprindeligt fastsatte kamp. Kun ekstraordinære forhold kan 
betinge en udsættelse af en fastsat match. Dog kan klubberne efter indbyrdes 
aftale rykke en holdmatch indtil otte dage frem, uden tilladelse fra Tennis Øst´s 
Turneringsudvalg. 

 
 Sidste kamp i puljespillet skal være afviklet senest 10 dage før et evt. 

finalestævne, jf. § 20. 
 
§ 20 Finalestævnet 
 Der kan afvikles et finalestævne efter Tennis Øst´s Turneringsudvalgs 

beslutning.  
 
§ 21 Indsigelsesfrist 
 Tennis Øst´s Turneringsudvalg er turneringens højeste instans. Eventuelle 

protester skal være udvalget i hænde senest otte dage efter det forhold, som 
har givet anledning til protesten. 

 
§ 22 Overtrædelse af reglerne 
 Overtrædelse af nærværende spilleregler vil kunne berettige Tennis Øst´s 

Turneringsudvalg til at erklære en holdkamp for tabt eller til at fastsætte 
omkamp. I graverende tilfælde kan Tennis Øst´s Turneringsudvalg udelukke et 
hold fra fortsat deltagelse i turneringen. 

 
§ 23 Andre spørgsmål 
 Spørgsmål, som foranstående regler ikke måtte dække, afgøres af Tennis Øst´s 

Turneringsudvalg. 
 

§ 24 Dispensation 
 Tennis Øst´s Turneringsudvalg kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående 

regler. 
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