Nytt för Elitserien 2018
Nu är det bara dagar kvar till årets elitserie! För att marknadsföra och öka intresset samt ”samla
snacket” för elitserien lanserar vi nu seriens egen Facebook-sida: Elitserien Tennis. För att få bästa
möjliga effekt tror vi det är avgörande att alla gemensamt bidrar. Facebooksidan kommer därför
att administreras av SvTF tillsammans med er, klubbar. Er insats kommer att vara fokuserad till era
egna matcher. Vi hoppas att vi tillsammans kommer att kunna göra detta till en självklar
mötesplats för intresserade!
Mer praktisk information inför serien följer längre ned i mejlet.
STEG 1 (Gör detta så snart som möjligt)
Varje klubb utser vem/vilka som ska administrera sidan – flera personer är OK. Personen måste ha
ett eget Facebook-konto för att vi ska kunna lägga till dem som administratörer.
Varje person gör sedan såhär:
1. Gå in på www.facebook.com/elitserientennis eller sök på Elitserien Tennis i Facebook-appen
i din mobil.
2. Klicka på den blå knappen högt upp på sidan ”Skicka meddelande” och skriv: ”Vill bli admin
för Xxx Tennisklubb”.
3. Därefter lägger vi till personen som administratör och han/hon får en bekräftelse när det är
klart.

Senast fyra timmar före matchstart lägger SvTF upp ett inlägg för varje match som spelas den
aktuella speldagen. Dvs alla fyra matcher i omgången får ett eget inlägg – se ovan bild hur dessa
inlägg ser ut. För bättre spridning kan klubbarna inlägg dela detta inlägg på sin egen Facebooksida
och/eller bädda in på sin hemsida.

SvTF lägger upp basfakta om matchen, t.ex. lagen som möts, tid, spelplats. Därefter ansvarar
arrangörsklubbarna själva för att sköta liveuppdateringar som sker i form av kommentarer till
inlägget/bilden. Uppdateringarna kan exempelvis vara aktuell ställning i matchen. Kanske några
bilder! Ett levande flöde är väldigt positivt. Slutresultatet rapporteras som vanligt i seriemodulen
(tävling online) där tabell uppdateras.
För att särskilja kommentarerna från besökare/fans måste dessa officiella liveuppdateringar ske med
kontot Elitserien Tennis som avsändare – dvs kan endast skrivas av personen som fått
administratörsroll tilldelad. Om denna person kommenterar inlägget blir avsändaren automatiskt
”Elitserien Tennis”. Observera: Inläggen ska hålla god och objektiv ton.
SvTF kan även komma att lägga ut uppdateringar under inläggen.
Övrigt innehåll på sidan
SvTF ansvarar för att uppdatera sidan med tabeller, program, sammandrag/resultat för aktuell
omgång och dela nyhetsartiklar. Kom gärna med tips till Johanna på johanna@tennis.se som också är
er kontaktperson om ni har några frågor om Facebooksidan. Johanna kommer även inom kort att
skicka ut marknadsföringsmaterial till er i klubbarna som ni kan dela i era kanaler.

Inbjudan och resultatrapportering för Elitserien och division 1.
Elitserien
Hemmalaget bjuder in och rapporterar resultat i Tävling Online. Den som bjuder in/rapporterar
resultat måste vara registrerad på tävling online som Serieadministratör (Club League Admin.) eller
resultatrapportör. Läs mer
här: http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/Seriespel/Guiderseriespelshantering/.
Sammandrag – division 1 (herr och dam)
Arrangerande förening av sammandrag bjuder via email in de lag som ska delta i sammandraget.
Kontaktpersoner hittar ni under respektive lag. Skicka en kopia till henrik.odervall@tennis.se så
lägger vi in matchtid för de matcher där arrangerande förening inte deltar.
Det lag som står som hemmalag (först) i respektive match är ansvarig för att resultatet rapporteras
(oavsett spelplats). Det innebär att lagledaren/representanten på plats kan registrera resultatet via
sin mobil eller ge sin inloggning till tävlingsledaren på plats så att denne kan rapportera. Observera
dock att lagledaren måste vara registrerad på tävling online som Serieadministratör (Club League
Admin) eller resultatrapportör.
Läs mer här: http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/Seriespel/Guiderseriespelshantering/
Observera att det är tävlingsledaren för sammandraget som ansvarar för att samla in och kontrollera
laguppställningarna för både singel och dubbel.
OBS: Resultat kan lämnas för pågående matcher. Använd funktionen Delresultat/Livescore.
Detaljerade instruktioner finns här:
http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/Seriespel/Guiderseriespelshantering/
All info finns hittar ni på http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/Seriespel/elitseriendivision1/
Svenska Tennisförbundet

