
 

 

 
 

REGLER  
GREEN CHALLENGE/ORANGE LEAGUE 

 
 
 

GREEN CHALLENGE 

OBLIGATORISKT 

• Grön boll 
• Normal näthöjd, dvs. 0,914 meter 
• Singelstolpar i singel och utan singelstolpar i dubbel 
• Både singel och dubbel spelas på singelbana (8,23 meter bredd och 23,77 meter längd) 

 
ORANGE LEAGUE 

OBLIGATORISKT 

• Orange boll 
• Näthöjd, mellan normal näthöjd, dvs. 0,914 meter och ner till 0,80 meter 
• Utan singelstolpar i både singel och dubbel 
• Indragen baslinje med 3 meter på respektive planhalva 
• Både singel och dubbel spelas på singelbana (8,23 meter bredd och 17,77 meter längd) 

REKOMMENDATION 

• Näthöjd 0,80 meter 
• Singel spelas med indragen singellinje med 1 meter på respektive sida 

OBS! Dubbel skall fortfarande spelas med 8,23 meter i bredd 

Befintlig och fast markerad orange bana kan användas även om mått och näthöjd avviker från 
ovanstående specifikation. 

 

 

 



 
 

 

 

BANANPASSNING 
ORANGE LEAGUE 

NÄTHÖJD 
Vi rekommenderar att näthöjden sänks till 0,80 meter, dvs. att nätet blir drygt 10 centimeter lägre än 
normal höjd. Olika typer av nät kan justeras på olika sätt. Se förslag nedan. Om det är svårt eller 
tidskrävande att justera höjden så får matcherna spelas med normal näthöjd. Oavsett så spelas alla 
matcher utan singelstolpar vilket ger en något lägre näthöjd utanför mittenpartiet på nätet. 

• Justera nätband (alla nätband är inte justerbara) 
• Justera nätkrok 
• Använd snöre, buntband eller liknande 

LINJEMARKERINGAR 
Indragna linjer kan markeras upp med maskeringstejp eller platta plastmarkeringar. Kontakta 
klubben för att få information om vilken utrustning som finns tillgänglig. Maskeringstejp (ca 20-50 
mm) fungerar utmärkt som linjemarkeringar. 

                 

BANSTORLEK 
Indragen baslinje. Nya baslinjens ytterkant skall placeras 3 meter innanför ytterkanten på normal 
baslinje. Se rödmarkeringar nedan. Detta är en obligatorisk justering av banstorlek. 

  
 
Indragen singellinje (endast singel). Nya singellinjens ytterkant skall placeras 1 meter innanför 
ytterkanten på normal singellinje. Detta är en rekommendation. OBS! Dubbel skall spelas enligt 
ovanstående banstorlek. 

 


