
 

 

 

 
SOMMARTOUREN 2022 
Nu är det dags att söka sanktion för Sommartouren 2022. Ansökan skall inledningsvis lämnas in via 
formulär: 
https://form.jotform.com/svenskatf/sommartouren 
senast den 15 december. 

Vi återkommer sedan med besked så att ni kan slutföra er sanktionsansökan med deadline 31 
december.  
 
STOMKALENDER 
Stomkalender innehållande sommarens internationella tävlingsprogram på svensk mark är nu klar, 
dock med reservation för kompletteringar och ändringar. Stomkalendern finns här: 
https://www.tennis.se/tavlingar/nationella-tavlingar/stomkalender/ 
 
Det internationella tävlingsprogrammet är planerat för utökning vilket innefattar totalt 16 
internationella tävlingsveckor i Sverige. Merparten av tävlingarna kommer att spelas från måndag-
söndag. 
 
Detta innebär att Sommartourklasser optimalt spelas på tre dagar med speltid fredag-söndag under 
veckor med internationella tävlingar.  På så sätt kan många spelare som deltagit i en internationell 
tävling hinna signa in till Sommartouren. 
 

 Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 
WTT Kval Kval/MD MD MD MD kvart MD semi MD final 
Sommartour    Sign-in Kval MD MD 

MD = huvudtävling 

 
 
SPELFORMAT/LOTTNINGSSTORLEKAR 
Se nedanstående översikt kring möjliga spelformat och lottningsstorlekar för Sommartouren. 16 
kval/16 huvudtävling samt 24 kval/16 huvudtävling kan spelas på tre dagar. Övriga lottningsstorlekar 
kräver spel över fyra dagar och passar bäst för genomförande under de veckor då det inte spelas 
internationella dam- eller herrtävlingar på svensk mark. I ansökningsformuläret kan ni som arrangör 
välja mellan tider. 
 
 
 



 
 

 

KATEGORIER/PRISPENGAR 
Sommartourtävlingarna är precis som tidigare år indelade i kategorier beroende på nivån av 
prispengar: 
 
SM-serie: 50 000 kronor 
Super: Minst 30 000 kronor 
A: Minst 20 000 kronor 
B: Minst 15 000 kronor 
C: Minst 10 000 kronor 
 
Ovanstående gäller per klass. En Sommartourtävling skall innehålla både dam- och herrklass med 
samma nivå av prispengar. 
 
SvTF ger ett ekonomiskt bidrag till arrangörer i kategorin SM-serien som täcker kostnader för 
tävlingsledare och domare. 
 
BESTÄMMELSER 
Bestämmelser för Sommartouren finns på tennis.se: 
https://www.tennis.se/tavlingar/regler-bestammelser/ 
 
 
ÖVRIGT 
Kontakta mig om du har frågor kring Sommartouren.  
 
Under mars månad siktar vi på att kalla till ett digitalt möte med samtliga Sommartour-arrangörer.  
 
 
Hälsningar 
Bengt Helmersson 
Tävling 
bengt.helmersson@tennis.se 
010-444 04 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


