
 
 
 

 
 
 

 
 

Viktig information om Sverigefinalen 2010 
 
 
Tävlingsform Varje klass består av 16 stycken spelare.  

Varje region deltar med 2 spelare i varje klass, vilka kvalificerat sig 
genom regionsfinaler. Därutöver tillkommer 2 WC i varje klass. 

 
Samtliga klasser börjar med poolspel.  Segrarna i poolerna går vidare 
till ett slutspel medan övriga spelar placeringsmatcher. 
 
I mixedklassen deltar de spelare som kvalificerat sig genom 
regionsspelet. Wild Card deltar inte i mixedklassen. Mixedklassen 
genomförs som en vanlig utslagsturnering i cupform. 
 
Alla matcher i poolspelet samt vid placeringsmatcherna spelas i bäst 
av tre set där avgörande set är ett matchtiebreak till 10 poäng. I 
slutspelet genomförs samtliga matcher i bäst av tre tiebreak-set. 

 
Tävlingsplats Drivans Tennisanläggning, Båstad. 
 Vid otjänlig väderlek kan matcherna genomföras inomhus. 
 
Tidpunkt Kalle Anka Dagen: söndag 27 juni kl. 16.00-18.00  
 (vid Tennisstadion)  
 Invigning: söndag 27 juni kl. 17.30 (Tennisstadion, banan 1) 
 Speldagar: 28 juni-2 juli   
 
Bollar Tretorn Serie+. 
 
Domare Varje deltagare är skyldig att ställa upp som domare. Det åligger 

regionens Kalle Anka Cup ledare att se till att domare finns på plats 
när så angives i spellistan. 

 
Tävlingsledning Tävlingsledningen, Jonatan B och Pascal M,  är stationerad i 

Drivankuren. Om en match tvingas genomföras utan domare skall 
segraren efter avslutad match rapportera resultatet till banledningen. 
Vid ev. avbrott skall domare omedelbart inlämna bollar och protokoll 
till banledningen. Gäller vid såväl regn som mörkeravbrott. 

 
Omklädningsrum I tennishallarna på Drivan. 
 
Priser Pokaler och medaljer.  
 Prisutdelning i samband med finalerna 2 juli.  
 
Invigning Invigningen startar med samling för spelare och ledare på torget 

mellan Centrecourten och Bana 1 (stadion) den 27 juni kl. 17.00. 



Själva invigningsceremonin startar sedan med inmarsch på bana 1 
klockan 17.30   där föräldrar, syskon och övrig publik är hjärtligt 
välkomna. Fri entré.  

 
 Klädsel för deltagarna: tenniskläder, skor, strumpor, tennisshorts/kjol 

samt Kalle Anka Cup t-shirt, som delas ut till var och en av regionens 
Kalle Anka Cup ledare. 

    
Lottning Lottningen mailas ut till samtliga ledare senast 23 juni. Den kommer 

även att läggas ut på Kalle Anka Cups hemsida, som du når via 
www.tennis.se. 

 
Ledaruppgifter Regionens Kalle Anka Cup ledare ansvarar för sin regions spelare på 

och utanför banan.  
 
Träningsbanor Träningsbanor finns tillgängliga 28 juni – 2 juli enligt träningsschema 

som skickas tillsammans med lottningen.   
 
Veckoprogram Enligt bifogat. 
 
 
   

Varmt välkomna till en vecka fylld med tennis och roliga aktiviteter 
 

Hälsningar Kalle Anka Cup Teamet 


