
 

 

 
 

 
Båstad 2020-11-19 

 
Till samtliga tävlingsarrangörer 

 
INFORMATION TILL 
TÄVLINGSARRANGÖRER 
 
 
Svensk Tennisrating som introducerades den 1 maj 2019 innebär en del förändringar för dig 
som tävlingsarrangör. Vi informerar därför om vad som har förändrats och hur det påverkar 
dig i ditt arbete med Tournament Planner och Tävling Online. 
 
 
SVENSK TENNISRATING 
 

• Svensk Tennisrating ersätter Tennispoäng från och med den 1 maj 2019 
• Ju lägre ratingsiffra desto bättre (från 1,0000-7,9000) 
• Alla spelare får rating från det år man fyller 13 år 

 
SEEDNING 

• Seedning görs från och med 2019 även i 13-årsklasser  
• Seedning görs utifrån gällande Veckorating 
• Från och med 1 januari 2020 finns en Veckorating både i singel och dubbel. Seedning i 

singel grundar sig på Veckorating i singel medan seedning i dubbel grundar sig på 
Veckorating i dubbel. 

• Hantering av seedning görs i TP. Observera att du behöver använda senaste version 
av TP för att seedning skall bli korrekt. Uppdateringar görs normalt alltid varje kvartal. 
Anvisning om installation enligt nedan. 

• Uppdatering av Veckoratingen görs varje onsdag. I normalfallet senast 12.00. Om ni 
lottar på onsdagar, se till att uppdatera Veckoratingen genom att köra en 
Licens/Ratingkontroll i TP efter klockan 12.00. 

• Om flera spelare har samma Veckorating så görs det en automatisk lottning i TP för 
att avgöra seedningsordningen. Således behöver tävlingsledaren inte göra en manuell 
lottning/särskiljning. 
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INFORMATION 

• Mer information om Svensk Tennisrating finns på www.tennis.se/rating. Här finns 
bland annat fullständiga bestämmelser, två stycken filmer samt ett antal frågor och 
svar. 

• Information om Tournament Planner hittar du här: 
https://www.tennis.se/tavlingar/arrangera-tavling/tournament-planner/ 

 
 
Så här gör du för att hantera Svensk Tennisrating och seedning på rätt sätt i Tournament 
Planner: 
 
1. SÄKERHETSKOPIERA TP 
Ta en säkerhetskopia av de tävlingar som du aktivt arbetar med innan du påbörjar 
installation av ny version av TP. 
 
Säkerhetskopiering: 

 
 
2. INSTALLERA NY VERSION AV TP 
För att Svensk Tennisrating, seedning med mera skall fungera så behöver du använda senaste 
version av Tournament Planner. 
 
Senaste installationsfil finns här: 
http://www.tournamentsoftware.com/product/download.aspx?id=16&s=2 
 
Installation: 
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3. LICENSNUMMER 
Observera att SAMTLIGA spelare i tävlingen skall inneha en giltig tävlingslicens och ett 
licensnummer. Kravet gäller även för spelare 12 år och yngre samt för utländska spelare. 
Enklaste sättet att säkerställa detta är att endast acceptera anmälningar via Tävling Online.  
 
Om du som tävlingsledare manuellt lägger till spelare så är det viktigt att korrekt 
licensnummer används. Du kontrollerar detta genom att använda funktionen 
Licens/Ratingkontroll (se nedan) efter tillägg av nyanmälda spelare. Om kontrollen 
rapporterar fel så är du tvungen att ta reda på korrekt licensnummer och göra ny 
licens/ratingkontroll innan lottning. 
 
Tävlingar som efter tävlingens slut saknar licensnummer för en eller flera spelare kommer inte 
att kunna rapporteras för beräkning av Svensk Tennisrating. Detta gäller även om saknade 
licensnummer tillhör spelare 12 år och yngre eller utländska spelare. Inga resultat från 
tävlingen kommer att kunna tas med i ratingen innan samtliga spelare innehar tävlingslicens. 
 
4. LICENS/RATINGKONTROLL 
Licens/Ratingkontroll skall göras för att ladda ner ratingen till TP. Det är viktigt att 
licenskontrollen görs i nära anslutning till lottningen då frekventa uppdateringar görs av 
Veckoratingen. 
 

 
 
5. SEEDNING/RANGORDNING ANMÄLNINGSLISTOR 
Seedning skall baseras på Veckoratingen. Spelarnas rating finns tillgängliga i TP:s klasslistor. 
Kolumnen har rubriken Rating. Genom att klicka på rubriken Rating kan spelarna sorteras 
efter ratingen. 
 
Seedning görs via Lottning-Seedning. Under ordning väljer du Rating. 
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Om flera spelare har samma Veckorating så görs det en automatisk lottning i TP för att 
avgöra seedningsordningen. Således behöver tävlingsledaren inte göra en manuell 
lottning/särskiljning. 

 
Samma rutin för seedning används för både singel- och dubbellottningar. Observera dock att 
man använder Veckorating i singel för singelseedning och Veckorating i dubbel för 
dubbelseedning. TP hanterar detta automatiskt. 
 
Även rangordning i anmälningslistorna skall följa Veckoratingen. Exempelvis vid uppdelning 
av spelare i kval- och huvudklass som t ex Sommartouren. Använd funktionen Lottning-
Accepterade och välj ordning Rating. Notera att det är Veckoratingen vid tidpunkten för 
publiceringstillfället av anmälningslistorna som skall användas: 
 

 
 
Ordning av Lucky Losers avgörs av den Veckorating som gäller vid klassens lottningstillfälle. 
 
Lottning: 
Guiden för lottning finns här: 
https://www.tennis.se/tavlingar/arrangera-tavling/tournament-planner/ 
 
6. RAPPORTERING EFTER TÄVLINGENS SLUT 
Direkt efter tävlingens slut skall två saker göras: 

• Rapportera slutresultat 
• Skicka tävlingsrapport 

 
Rapportera slutresultat 
Detta görs direkt från Tournament Planner. Öppna aktuell tävling och välj Tävling-Rapportera 
slutresultat. Välj sedan Ladda upp. Rapporteringen skall göras samma dag som tävlingen 
avslutas. 
 
Genom att rapportera slutresultat så kommer tävlingen att ligga till grund för kommande 
veckas beräkning av Veckoratingen. 
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Skicka tävlingsrapport 
Tävlingsrapporten skall skickas senast tre dagar efter avslutad tävling. Rapporten krävs bland 
annat för att SvTF skall få information om tävlingsledare och domare. Informationen ligger till 
grund för återlegitimering av tävlingsledare. 
 
Tävlingsrapporten finns här: 
https://form.jotformeu.com/svenskast/tavlingsrapport 
 
Mer information om tävlingsrapport och sanktioner hittar du här: 
https://www.tennis.se/tavlingar/arrangera-tavling/soka-sanktion/ 
 
FRÅGOR? 
Har du frågor, kolla igenom våra guider för Tournament Planner som finns här: 
https://www.tennis.se/tavlingar/arrangera-tavling/tournament-planner/ 
 
Om du inte hittar svar, kontakta oss för mer information. 
 
Bengt Helmersson, bengt.helmersson@tennis.se, 010-4440418 eller tavling@tennis.se. 
 
 
 
Hälsningar 
Bengt Helmersson 
SvTF/Tävling 
 


