
Uppdaterad 2009-12-01 

 

 
RESULTATRAPPORT TÄVLINGAR KATEGORI 2-4 

 
Allmän info 
Tävlingsnamn:  
Speltid: *  
Tävlingstyp: **  
Rapportör:  
Tel. nr. rapportör:  
Rapportdatum:  
* Ange även årtal för speltid. ** Se tävlingstyp i sanktionsansökan.  

 
Ogiltig w.o. 
Klass/Spelare/Licnr:  
Anledning:  
Klass/Spelare/Licnr:  
Anledning:  
Klass/Spelare/Licnr:  
Anledning:  
Fyll i ovanstående för eventuella ogiltiga w.o. matcher. Ange klass, namn på spelare samt licensnummer. På rad två anges 
anledning. 

 
Tävlingsledare/matchledare/domare 
Namn    Tel          Funkt    Namn                                       Tel                            Funkt          

      
      
      
      
      
      
      
      

Fyll i namn på tävlingsledare, matchledare samt alla domare som har dömt minst 5 matcher i tävlingen. Ange funktion i form av T 
för tävlingsledare, M för matchledare och D för domare. Fortsätt vid behov på baksidan. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Svenska Tennisförbundets noteringar 
Tävlingsnummer:  
Ankomstdatum:  
Datum för registrering:  
Rapport fullständig:  
Signatur:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denna blankett tillsammans med fullständig resultatrapport samt "Blankett för spelare utan 
licensnummer i kategori 2-4" skall skickas snarast möjligt efter avslutad tävling och vara Svenska 

Tennisförbundet tillhanda (på nedanstående adress) absolut senast 10 dagar efter avslutad tävling. 
Kontrollera att anvisningarna i bladet "Information resultatrapportering" följs. 

 
Adress: TenBis, Box 1050, 262 21  Ängelholm.  

Telefon: 0431-417782 --- Fax: 0431-417790 --- E-mail: tavling@tenbis.com 



Blankett för spelare utan licensnummer i kategori 2-4

Löpnr Förnamn Efternamn Personnummer Klubb Gatuadress Postnr Postadress Tel nr

Ditt löpnummer Ej obligatoriskt

OBS! Samtliga spelare som saknar licensnummer (även spelare 12 år och yngre samt spelare som löst licens strax före spel) skall rapporteras med fullständiga personuppgifter på denna blankett.
Undantag för fullständiga personuppgifter görs för utländska spelare som skall rapporteras med för- och efternamn tillsammans med nation i resultatrapporten.

Blanketten bifogas med resultatrapport för aktuell tävling
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INFORMATION RESULTATRAPPORTERING 

 
 
Licensnummer 
Licensavgift skall vara betald för spelare som är 13 år och äldre i sanktionerade tävlingar kategori 2-4 . 
 
 

Spelare som inte har licensnummer måste ovillkorligen rapporteras med fullständiga personuppgifter 
på "Blankett för spelare utan licensnummer i kategori 2-4". Uppgifterna skall innehålla för- och 
efternamn, klubb, fullständigt personnummer, gatuadress, postnummer och postadress. Detta gäller 
även för spelare som är 12 år och yngre som deltar i äldre klasser.  
OBS! Gäller ej för 12-års klasser och yngre. 
 
 
Rapport 
Resultatrapporten skall innehålla: 
 

1. Blankett  "Resultatrapport tävlingar kategori 2-4" 
2. Fullständiga resultat 
3. Blankett för spelare utan licensnummer i kategori 2-4 

 
Rapporten skall skickas snarast möjligt efter avslutad tävling och vara Svenska Tennisförbundet 
tillhanda (på nedanstående adress) absolut senast 10 dagar efter avslutad tävling. 
 
 
Adress: TenBis, Box 1050,  262 21 Ängelholm. 
Telefon: 0431-417782 
Fax: 0431-417790 
E-mail: tavling@tenbis.com 
 
 
Resultat 
Resultaten skall redovisas enligt följande modell: 
 

� Resultat i cupspel skall redovisas i lottningsträd innehållande för- och efternamn tillsammans med 
licensnummer och klubb. Enbart licensnummer på separat lista är inte acceptabelt. Namn utan 
licensnummer och klubb accepteras i senare omgång än första. 

� Även resultat i poolspel skall innehålla för- och efternamn tillsammans med licensnummer.  
� Samtliga namn och resultat skall vara tydliga och läsbara. 
� Segrare och resultat skall anges för samtliga matcher. Ofullständiga rapporter returneras till 

arrangör för komplettering. 
� Utländska spelare skall skrivas med korrekt stavade för- och efternamn tillsammans med nation. 
 
 
Ogiltig w.o. 
Ogiltig w.o. skall rapporteras på blankett "Resultatrapport tävlingar kategori 2-4". 
 
 
Frågor 
Har du frågor gällande resultatrapportering? Kontakta oss enligt nedanstående uppgifter. 
 
 

 
Adress: TenBis, Box 1050, 262 21  Ängelholm.  

Telefon: 0431-41 77 82 --- Fax: 0431-41 77 90 --- E-mail: tavling@tenbis.com 


