
 

INBJUDAN 
 
ASPÖ TK:S KLUBBMÄSTERSKAP 2020  3–11 Juli 

 
Klass 1  Herrsingel  Klass 9  Veterandubbel damer f -74 el tidigare 
Klass 2  Herrdubbel  Klass 10  Generationsdubbel 
Klass 3  Damsingel  Klass 11   Mixeddubbel 
Klass 4  Damdubbel  Klass 12   Juniorsingel 18         f -02 el senare 
Klass 5  Veteransingel herrar        f -74 el tidigare  Klass 13   Juniorsingel 15         f -05 el senare 
Klass 6  Veterandubbel herrar      f -74 el tidigare  Klass 14   Juniorsingel 12         f -08 el senare 
Klass 7  Herrdubbel 65 ”Gubbel” f -55 el tidigare  Klass 15   Juniordubbel             f -05 el senare 
Klass 8 Veteransingel damer        f -74 el tidigare   
 
Anmälan görs på tävlingens anmälningsblankett – se fliken ”Anmälan” Aspö 
Open, som skall vara tävlingsledarna tillhanda senast måndag 29/6.  
 
Anmälan finns digitalt på hemsidan. Denna kan fyllas i och mailas direkt till 
aspotennisklubb@gmail.com. Blanketter finns även vid lådan vid affären.  
 
En blankett per deltagare skall fyllas i och lämnas in!  
 
Medlemsavgift för 2019 skall vara betald innan start. Familj 200 kr, senior 100 kr, 
junior 50 kr.  
 
Anmälningsavgiften för tävlingen är 100:-för varje spelare i klass 1-11 och 50:- 
för klass 12-15.  
 
Avgifter sätts in på BG 5119-8133 eller swishnummer: 1232534386 
 
Varje deltagare får anmäla sig i maximalt fyra klasser och blir garanterade att få spela i 
tre om tillräckligt antal anmälda finns.  
 
Generationsdubbel spelas enbart med par, barn/förälder eller barn/mor/farförälder. 
 
Förbehåll som lämnas i samband med anmälan gäller; 

- hel dag endast fredagen 3/7 och halv dag endast t.o.m söndagen 5/7. 
 
MATCHTIDER ANSLÅS på anslagstavlan samt på klubbens hemsida 
www.aspotennisklubb.se respektive Facebooksida - Aspö Tennisklubb -  
c:a kl 18.00 dagen innan.  
 
Spelare ska vara på plats och anmäla sig till tävlingsledare i god tid ( c:a 30 min) före 
angiven matchtid. Speltider kl ca 08.00-20.00.  
 
Matchbollar står spelarna själva för. Inbollning i max fem min. Varje spelare/lag dömer sin 
sida av nätet. Är man osäker bör bollen spelas om. Önskas domare meddela detta till 
funktionär. 
Matchavgörande sker i bäst av tre set i samtliga klasser.  
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Fram t.o.m kvartsfinaler spelas de två första seten med tiebreak och ett ev avgörande set 
spelas i form av ett supertiebreak ( till 10 och vinst med två bollar).  
 
Från semifinal spelas bäst av tre set med tiebreak.  
 
J 12 påbörjas räkningen i varje set med 2-2 i game. I övrigt avgörs matcherna som i 
övriga klasser.  
 
LOTTNING sker onsdagen 1/7 - Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, vid behov, 
ändra bestämmelserna. 
 
Tävlingsledare för årets KM är Carl-Olof Andersson 070-268 99 70, Pontus Andersson 
070-781 35 44 samt Martin Ahlstedt 073-756 02 92. 
 
Journummer till “dagens funktionär”: 073-536 88 54. Detta nummer används vid 
frågor kring spelschema m.m. 
 
Glädjande nog får tävlingen varje år en del nya deltagare. För att tävlingen skall bli så 
lyckad som möjligt är det av vikt att tävlingsledningen kan skapa sig en bild av spelares 
erfarenhet och kunnande så att den seedning som gör kan bli meningsfull. Spelaren bör 
därför antingen meddela sin ranking – i den händelse man har svensk spelarlicens – eller 
på annat sätt beskriva sin ungefärliga kapacitet. (se blanketten). Exempelvis genom att 
säga hur mycket man spelar och om man tävlat alls. Det gäller i första hand de som inte 
tidigare deltagit i Aspö Open. 
 
 
 
Välkomna med anmälningar  
 
Glad sommar önskar Aspö tennisklubb 
 
 
Tennisskola hålls måndag 29 juni - torsdag 2 juli. Kursen är gratis!!! Tennisskolan avslutas 
med en lättsam tävling fredagen den 3 juli. Det enda som krävs är medlemskap i Aspö 
Tennisklubb i övrigt ingen deltagaravgift. Se vidare information om tider vid tennisbanan 
eller på vår hemsida. Avslutningen av tennisskolan är på torsdagen då deltagardiplom 
delas ut. 
 
Tennisfest och prisutdelning för Aspö Open är lördag 11 juli och årsmöte onsdag 8 juli kl 
18.00. Anmälan till festen görs på lista vid banorna under veckan. 

 


