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INLEDNING 
 
Vi är stolta över att SO Tour är Sveriges största turnering. Intresset bland barn och föräldrar 
är stort vilket är väldigt glädjande.  
 
SO Tourens mål är att få så många barn som möjligt att prova på att tävla i tennis. Tycker 
barnen dessutom att det är roligt så har vi lyckats.  
 
För att underlätta för dig som är tävlingsledare så har vi satt ihop en ”lathund”.  
 
Glädje, kunskap, planering och beräkning är de absolut viktigaste bitarna för att ni skall 
kunna genomföra en bra tävling.   
 
Detta tävlingskoncept är unikt inom tennisen. Samtliga spelare och föräldrar kommer 
nämligen samtidigt, vilket ger många möjligheter men samtidigt ställer det krav på god 
planering.  
 
Kunskap och erfarenheter från 22 år har sammanställts i denna lathund för att underlätta och 
optimera ert arrangemang. 
 
Om ni har flera tävlingsledare är det viktigt att samtliga får ta del av denna Lathund. Ni 
kommer få flera frågor från spelare och föräldrar så det gäller att vara påläst. 
 
Lycka till 
 
 
TENNIS STOCKHOLM 
Anders Heimklo 
Grundare av SO Tour 
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REGLER 
 
 

Minitouren 6-9 år 
 
 
Bana: 

• Ställ nät på tvären mellan servemittmärket och servemittlinjen 

• Tejpa i korridoren mellan servelinjen och dubbellinjen  

• Dubbellinjerna blir baslinjer och servelinjen och baslinjen blir sidlinjer och 
singellinjerna blir servelinjer. 

 
Boll: 

• RS Red Edition (RS minitennisboll röd filt) skall användas. 
 
Tävling: 

• Tävlingen spelas i poolform i två omgångar där alla spelare får spela minst  
4 matcher.  

• Matcherna spelas med ”pingisräkning” med startar vid 5-5 och spelas först till 15. 
Avgörande boll vid 14 lika. 

• Spelarna har en 1:a serve som slås underifrån utan studs samt en 2:a serve som 
även den slås underifrån utan studs. 

• Serven skall landa i ”minitennisserverutan” som sträcker sig fram till miniservelinjen, 
alltså den linje som på en fullstor tennisbana kallas för singellinjen.  

• Servebyte sker efter varje poäng.  
 
 
 

Miditouren 7-10 år 
 
 
Bana: 

• Tejpa en ny midibaslinje på en fullstor tennisbana. Tejpa midibaslinjen mellan den 
vanliga baslinjen och servelinjen. 

• Längden på midibanan skall vara 18 meter. 

• Bredden på banan ska också tejpas. I singel skall bredden på banan vara 6,5 meter. 
I dubbel skall banan vara 8 meter  

• Näthöjd skall vara 80-91 cm.  

• Se länk på Youtube hur man mäter upp och tejpar banan. Här finns även förslag på 
hur man tejpar 2 midibanor bredvid varandra:  
http://www.youtube.com/watch?v=Gq1eLjR6ESk 

 
Boll: 

• RS Orange Edition (RS miditennisbollar som är 50 % mjukare än en normal 
tennisboll) skall användas. 

 
Tävling: 

• Tävlingen spelas i poolform där alla spelare får spela minst 4 matcher.  

• Varje match spelas som ett matchtiebreak till 10. Avgörande boll vid 9 lika. 

• Spelarna har en 1:a serve och 2:a serve som slås ovanifrån. Spelarna får om de vill 
serva 2:a serven underifrån utan studs. Serven skall slås crosscourt och skall landa i 
den riktiga serverutan.  

• Servebyte sker enligt ett vanligt tiebreak. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Gq1eLjR6ESk
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Maxitouren 9-12 år 
 
 

Bana: 

• Använd en fullstor tennisbana. 
 
Boll: 

• RS Green Edition (RS maxiboll som är 25 % mjukare än en normal tennisboll) skall 
användas. 

 
Tävling: 

• Tävlingen spelas i poolform och alla spelare får spela minst 4 matcher.  

• Varje match spelas som ett matchtiebreak till 10. Avgörande boll vid 9 lika. 

• Spelarna har en 1:a serve och 2:a serve som slås ovanifrån. Spelarna får om de vill 
serva 2:a serven underifrån utan studs. Serven skall slås crosscourt och landa i den 
riktiga serverutan.  

• Servebyte sker enligt ett vanligt tiebreak. 
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INNAN TÄVLINGEN 
 
Tennis Öst trycker och distribuerar affischen. Den kommer även att finnas för nedladdning på 
www.tennisost.se.  
 
Anmälan 
Deltagarna anmäler sig direkt till respektive klubb till den e-post som finns angiven för 
respektive tävling på SO Tour-affischen eller via www.svtf.tournamentsoftware.com 
 
Anmälningsavgifter SO Tour 
 

Klasser Rekommenderat pris 2022 

Minitouren 130 kr 

Miditouren 130 kr 

Maxitouren 130 kr 

 
Då sista anmälningsdagen har varit sätts alla anmälda namn upp på en lista som sedan 
publiceras på angivet datum på klubbens hemsida.  
 
Vad händer vid för många anmälningar 
Först till kvarn gäller inte… eftersom detta är en breddtävling. Invänta istället sista 
anmälningsdatumet och lotta därefter bland de anmälda deltagarna (d.v.s. er tävling kan inte 
bli full innan sista anmälningsdatumet gått ut).  
 
Då vi vill att spelarna skall få möjlighet att spela mot spelare från andra klubbar är antalet 
deltagare från den egna klubben begränsat till hälften. 
 
Efter lottning publicerar ni en lista på hemsidan vilka som kommit med och vilka som ev. står 
på reservlistan. Observera att ni endast skall publicera en lista och ingen färdig poollottning. 
Spelare/förälder är skyldiga att själva göra sig underrättade om de kommit med eller inte. 
 
Istället för att tacka nej till spelare 
Exempel: Ni har på SO Tour-affischen uppgivit följande:  
 
PS11, PS12 & FS11, FS12 kl. 13.00-16.00.  
 
Då sista anmälningsdagen är kommen märker ni att antalet deltagare är fler än vad ni 
förväntat er men önskar ändå ge plats åt samtliga. Ta inte dit alla spelare och föräldrar på en 
gång utan dela upp dem ålders- och antalsmässigt, t.ex.  
 
PS12 & FS12 spelar mellan kl. 13.00–16.00. 
PS11 & FS11 spelar mellan kl. 16.00–19.00 
 
Meddela spelare/föräldrar om ändring av speltid: 
”Vi i XXX TK kan med glädje konstatera det enorma intresset för att spela SO Tour hos oss. 
Vi vill ge så många som möjligt chansen att deltaga i denna genialt enkla tävlingsform. 
Istället för att tacka nej till en hel del spelare så har vi valt att ändra lite i tidsplaneringen”. 
 
På detta sätt slipper ni ”1000 frågor”, en hel del besvär samt dåligt humör hos spelare och 
föräldrar. Meningen är ju att detta skall vara kul och att vi stimulerar spelare och föräldrar till 
fortsatt tävlande. 
 
 
  

http://www.tennisost.se/
http://www.svtf.tournamentsoftware.com/
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Utrustning 
RS Mini-, Midi- och Maxitennisbollar och Fair Play-kort levereras eller hämtas enligt överens-
kommelse med Tennis Öst. Eventuellt kommer sponsorerna att lägga med reklamblad. 
 
 
Medaljer 
Gör en beställning av de officiella SO Tour-medaljerna från Sporrongs webbshop via 
www.tennisstockholm.se /shop eller 
http://sthlmtennis.sporrongshop.com/Product/ProductList.aspx?MenuID=4519&Path=PROD
UKTER/IF%20SO%20Tour%20medaljer 
Medaljerna beställer och bekostar klubben själv. Räkna med ca en veckas leveranstid, så 
viktigt att medaljerna beställs i god tid. 
Varje klass har sin egen medalj. Bronsmedalj för Mini, silver för Midi och guld för Maxi. 
 
 
Tidsplanering 
  

Incheckning 30 min innan utsatt matchstart 

Fair Play genomgång ca 10 min 

Poolrunda 1 ca 40-60 min 

Saft & bulle ca 15 min 

Poolrunda 2 ca 40-60 min 

Prisutdelning Gemensam. Ta foto! 

 
Totalt spelas tävlingen på 2,5 – 3 timmar.  
 
Om er tävling pågår längre än 3 timmar missar vi målsättningen, barnen och föräldrarna 
tröttnar och vi får en negativ effekt.  
 
Kom ihåg att spelarna är garanterade minst fyra matcher. Bäst är att ha så små grupper 
som möjligt. Absolut bäst är att ha pooler med tre deltagare och om så behövs någon grupp 
med fyra deltagare. 
 
Se nedanstående räkneexempel så förstår ni varför: 
En 3-pool = 21-30 min    (3 st. matcher = 3 matcher x 7-10 min)  
En 4-pool = 42-60 min    (6 st. matcher = 6 matcher x 7-10 min) 
  
Varning! Gör inga 5 grupper. De tar alldeles för lång tid.  
En 5-pool = ca 70 - 100 min   (10 matcher = 10 matcher x ca 7 - 10 min)  
 
Planera enligt följande på varje minitennisbana: 
Alt.1.   Två pooler med 3 spelare i varje pool. Speltid: Pool A + Pool B = 42-60 min  
Alt.2.   En pool med 4 spelare i poolen. Speltid: Pool A = 42-60 min 
 
Gör poolgrupperna 
Förbered er med att göra i ordning poolgrupperna innan tävlingen. Observera att dessa först 
presenteras vid tävlingsstart. Lägg inte ut någon lottning på hemsidan. 
 
Funktionärer 
Se till att engagera klubbens föräldrar och juniorer som: 

• Tävlingsledare 

• Banchefer/domare – dömer matcherna och fyller i resultaten  

• Resultatuträknare 

• Bemanna cafeterian 

• Funktionärer (som har lämplig ålder)  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tennisstockholm.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cfba84633304e49dbff8108d93d76efff%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637608403307211282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z6DYdVSTMHFCo0vbSMdrtB8YQJfnytKyiUiQD6dbWIE%3D&reserved=0
http://sthlmtennis.sporrongshop.com/Product/ProductList.aspx?MenuID=4519&Path=PRODUKTER/IF%20SO%20Tour%20medaljer
http://sthlmtennis.sporrongshop.com/Product/ProductList.aspx?MenuID=4519&Path=PRODUKTER/IF%20SO%20Tour%20medaljer
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UNDER TÄVLINGEN 

 
Incheckning  
Bocka av spelarna i de redan färdig gjorda grupperna. Vid eventuella justeringar av bortfall 
och nykomlingar skall ni eftersträva så små pooler som möjligt. Bättre med många små 
pooler som innehåller tre eller fyra spelare. 
 
Indelning av poolgrupper 
Den slutliga indelningen av poolgrupperna (se sidan 10 för mall) hinner ni göra om någon 
annan i tävlingsledningen informerar om Fair Play.  
Om möjligt, är det bra om ni kan göra en klubbspridning. Det är bra om man slipper möta 
klubbkompisen direkt. 
 
Fair Play 
Samla föräldrarna och spelarna. Dela ut Fair Play-korten till alla föräldrar. 
 

• Informera om hur denna SO Tour-tävling kommer att se ut denna dag.  

• Hur poolspelet går till  

• Många korta matcher där man kanske förlorar en men lyckas vinna nästa två-tre 
matcher 

• Hur lång tid dagens turnering beräknas ta 

• Hur prisutdelningen går till 

• Förtydliga att detta är en SO Tour-tävling för barn och inte ett världsmästerskap 

• Gå igenom Fair Play-kortet 

• Betona att det skall vara roligt att spela en SO Tour-tävling. 

• Informera föräldrarna hur de skall bete sig på läktaren när de hejar. 

• Att ingen coachning är tillåten 

• Vad de gör om de undrar över något domslut 

• Att fika går att köpa i cafeterian 

• Viktigt är att föräldrarna är positiva till sitt barns insatser på banan  

• Att föräldrarna skall ge sitt barn mycket beröm. 
 
Poolrunda 1 
Banchefen/domaren samlar sina spelare och går igenom reglerna. 
Låt de spelare som inte spelar vara bollkallar så de får röra på sig, de tycker att det är roligt 
och matcherna går fortare. 
 
Fikarast 
Då första poolrundan är genomförd (efter ca 42- 60 min) tas en kort paus med saft och bulle 
på läktaren. 
Under tiden räknar banchefen ut resultatet i gruppen. Därefter lämnas resultaten till 
tävlingsledaren som gör nya grupper.  
 
Poolrunda 2 
Förslagsvis kan ni dela in de nya poolerna på följande sätt: 

• Ettorna i respektive grupp möts i nya trepoolsgrupper. 

• Tvåorna i respektive grupp möts i nya trepoolsgrupper. 

• Treorna … o s v    
 
Banchefen/domaren samlar sina spelare och genomför matcherna. Då andra poolrundan är 
genomförd räknar bancheferna ut resultaten. Resultaten sammanställs. 
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Skall man framhäva en vinnare? 
Nej, detta är en breddtävling. Genom detta koncept får vi flera pool-ettor. Bäst är om vi kan 
få så många som möjligt att ”KÄNNA SIG SOM VINNARE”, då har vi verkligen ett 
vinnarkoncept. 
 
Prisutdelning 
Sträva efter att ha en gemensam prisutdelning. Medför detta alltför lång väntan för de som 
förlorat så sker prisutdelning efter hand. Samtliga spelare skall få en medalj samt ett diplom. 
Ni finner diplomen på sidorna 11-13 i lathunden. Printa ut ett till varje deltagare. 
 
Produkter 
SO Tour sponsras av Audi och RS. Se till att göra våra sponsorer nöjda genom att prata väl 
om dem. Tävlingsledare får ej dela ut andra märkesprodukter som pris. Detta är total felaktigt 
mot våra sponsorer som lägger stora summor på denna tävling. Övriga tennismärken och 
företag lägger noll kronor. Dessa firmor skall självklart inte få gratis uppmärksamhet under 
SO Tour. De andra företagen är självklart välkomna att ringa Anders Heimklo för att 
diskutera sponsring. 
 
 

EFTER TÄVLINGEN 

 
Sammanställning 

• Sammanställ positiva samt negativa intryck. 

• Arrangerande klubb faktureras 200 kr/tävling av Tennis Öst. 

• Skicka in deltagarlistan till Tennis Öst 

• Ta några digitala foton och lägg in på er hemsida samt skicka till  
Mirza Beciragic, mirza@tennisost.se 

• Återkom gärna med kreativ feedback. 
 
 

SO TOUR  
 

SPONSORER/SAMARBETSPARTNERS 
  


