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Regler for Udfordringstavlen  
  

Sådan udfordrer du:   
• Du kan højst udfordre spillere, som er placeret 5 pladser bedre end din egen placering på listen. Du 

må højst udfordre samme spiller én gang hver 14. dag – du og din medspiller må selv holde justits 

med denne regel. 

• ”Udfordrer” tager kontakt til en spiller på Udfordringstavlen. Hvis den ”udfordrede” ikke kan spille 

kampen indenfor 14 dage, vinder ”udfordreren” uden kamp med cifrene 4-2, 4-2. 

• Resultatet skrives ind af udfordreren på en online-scoretavle, som du kan få adgang til via din 

personlige PC eller på klubbens PC. Link til scoretavlen vil blive fremsendt, når du har tilmeldt dig og 

turneringen gå i gang – der er også lagt link ind til scoretavlen i browseren på klubbens PC. 

• Når scoren er registreret på online-scoretavlen bliver en online-udfordringstavle opdateret. 

• Hvis du har vundet, overtager du modstanderens placering på listen og taberen rykker en plads ned, 

hvilket også betyder at de øvrige skal rykkes ned til vinderens plads. I kan i fællesskab flytte om på 

placeringerne på udfordringstavlen i klubhuset, men det er altid online-udfordringstavlen der tæller. 

• Du kan udfordre mellem den 2. maj og den 29. september, dog tidligst når udfordringslisten er klar. 

• Spillerne sørger selv for bolde og banereservation. 

• Udfordringstavlen er VT´s egen "turnering" og ikke udtryk for DTF-ranglisten. 
 

Kampregler: 
Kampen kan spilles efter følgende kampsæt: 

• Alle kampe spilles efter NextGen reglerne medmindre andet er aftalt imellem begge spillere. Der 

spilles til bedst af 3 sæt til 4 partier. De to første sæt spilles med Tiebreak (7) ved 3-3. Et evt. 3. sæt 

spilles som et match tiebreak (til 10). Der byttes side efter hver sjette spillede point i tiebreak. Et sæt 

kan således vindes med 4-0, 4-1, 4-2 eller 4-3. Bliver man enige om at spille en hel "normal" kamp så 

spilles der fra 0-0 i begge sæt og et evt. 3. sæt i alle kampe spilles som match tiebreak. 
 

Vil du med på udfordringstavlen i single eller double?  

• Udfordringstavlen er for alle klubbens seniormedlemmer uanset styrke, og juniorer, som er U14 eller 

ældre, vil kunne deltage. 

• Klubben forventer, at alle spillere som deltager holdmatcher på et af klubbens hold, også deltager på 

udfordringstavlen. 

• Starten på udfordringslisten bliver seedet af Thomas Nowak og Mikhail Hansen. 

• Send en mail til Mikhail Hansen, hvis du vil være med på klubbens udfordringstavle i single eller 

double med en makker. 
  

Ansvarlige :Ansvarlige :Ansvarlige :Ansvarlige :      

Mikhail Hansen: Tlf. 51 59 72 33 / mikhail@email.dk  

Thomas Nowak : Tlf. 26 14 23 61 / cheftraener@vedbaektennis.dk 
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