Tennisregler
Kampens længde:
En kamp spilles altid bedst af tre sæt (gælder altid for damekampe) eller bedst af fem sæt således at en
kamp er slut, når den ene spiller har vundet enten to eller tre sæt. Dette gælder for både single- og
doublekampe.
Sådan tælles der:
Når en spiller vinder første duel i et parti, fører den pågældende med 15-0, vinder vedkommende også
anden og tredje duel, øges forspringet til henholdsvis 30-0 og 40-0. Vindes ligeledes fjerde duel, har
spilleren vundet "partiet".
Har begge spillere derimod vundet tre dueller, er stillingen lige (40-40). Den, der vinder den efterfølgende
bold, får en såkaldt "fordel", og lykkes det same spiller at vinde nok en duel, er partiet hjemme.
Den spiller, der først vinder seks partier, vinder også sættet. Dette kan dog kun vindes, når den pågældende
har opnået en margin på to partier i forhold til modstanderen. Medmindre der spilles efter "tiebreaker"
systemet. Det tages i brug ved stillingen 6-6. I tiebreakeren, hvor der bruges almindeligt numerisk
tællesystem, vinder den spiller, der først når syv point. Er stillingen i tiebreakeren 6-6, fortsættes partiet, indtil
en af spillerne har et to points forspring.
Valg af side og serv:
Retten til at vælge side og serve afgøres før kampen ved lodtrækning. Vinderen af lodtrækningen kan:

1. Vælge at serve eller modtage. I så fald vælger taberen side.
2. Vælge side, hvorefter den anden spiller har ret til at være server eller servemodtager. Enhver server
har en 1. og en 2. serv til rådighed i hver duel.

Single: Efter første parti skal servemodtageren være server. Således skiftes i alle følgende partier.
Double: Det par, som skal serve først i hvert sæt, skal beslutte, hvilken af parrets der skal begynde at serve.
På tilsvarende måde skal modstanderne bestemme, hvem der skal serve i andet parti.
Må serveren i singlespil placere sig bagved den del af baglinien, der ligger mellem single- og
doublesidelinierne, når han server? Svar - nej.
Serven er fejl hvis man ikke rammer bolden i sit forsøg på at slå til den.
Serven dømmes "let", hvis servebolden berører nettet, netkanten eller netbåndet og ellers rammer banen i
servefeltet, eller efter at bolden har berørt nettet, netkanten eller netbåndet, berører modtageren eller noget,
denne er iført eller bærer, før bolden rammer banen.
En spiller som står uden for servefeltet taber pointet ved at bliver ramt af en servebold før den rører banen.
Serven i tiebreak:
Single: Såfremt et sæt skal afgøres ved hjælp af en tiebreaker, skal den spiller, hvis tur det er til at serve,
være server ved det første point. Modstanderen server i det andet og tredje point, og derefter skal hver
spiller skiftes til at serve to gange i træk. Ved første point serves i højre side, ved andet point i venstre, osv.
Spillerne skal skifte side ved hvert sjette point eksempelvis 6-0, 3-3, 4-8 osv. samt når tiebreak partiet er
afgjort.
Double: Her anvendes samme fremgangsmåde som i single. Den spiller, hvis tur det er til at serve, skal være
server ved første point. Derefter skal hver spiller skiftevis serve to points i den rækkefølge, der er blevet
benyttet gennem hele sættet.
Single og double: Den spiller eller det par, der servede først i tiebreakeren, skal modtage serven i det første
parti i efterfølgende sæt.

En returnering er god hvis:
a. Bolden rammer net, netstolper, singlepinde, netkant eller -bånd, netwire, forudsat den passerer over disse
og rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel
b. Bolden i serven eller returneringen rammer jorden inden for modspillerens banehalvdel og springer eller
blæser tilbage over nettet, og den spiller - hvis tur det er til at slå - rækker over nettet og slår til bolden,
c. Bolden bliver returneret uden om netstolper eller singlepinde, hvad enten den er over eller under den
øverste kant af nettet, også selv om den berører disse, forudsat den blot rammer jorden indenfor selve
banen
d. En spillers ketsjer passerer ind over nettet, efter at han har returneret bolden, forudsat at bolden passerer
nettet, før der slås til den, og returneringen ellers er god
e. Det lykkes en spiller i server eller under spil at returnere bolden, der forinden har ramt en anden bold, der
ligger på banen.
f. En bold på vej ud af banen rammer en netstolpe eller en singlepind og falder ned på modspillerens
banehalvdel inden for linierne. (nej hvis det er i en serv)
g. Hvis en serv eller en bold i spil rammer en bold, der ligger på banen.
Tab af duellen:
Modstanderen får et point:

x
x
x
x
x
x
x

Hvis serveren kikser både sin 1. og 2. serv, ved at sende bolden i nettet, lave fodfejl, eller serve forbi
servefeltet. Dette kaldes en dobbeltfejl.
Hvis man fejlreturnerer.
Hvis bolden rammer jorden to gange, inden man når den.
Hvis man slår til bolden, inden den er på ens egen banehalvdel.
Hvis bolden forinden har ramt ens krop.
Hvis spilleren eller ketsjeren rører nettet, mens bolden er i spil
Hvis en spiller med vilje eller uforsætligt foretager sig noget, som efter dommerens skøn forhindrer
modspilleren i udførelsen af et slag, skal dommeren i første tilfælde tilkende modspilleren pointet, og
i andet tilfælde dømme pointet spillet om (let)

Bold på linien m.m.:
Når en rammer på en linie, betragtes den som havende ramt i det felt, der begrænses af linien og er således
"god". På grus er linien ramt hvis boldens grusaftryk når helt hen til linien.
Kan en spiller forlange en bold eller bolde, der ligger på modspillerens banehalvdel, fjernet? Ja.
Sportsmansship og pli – skrevne og uskrevne regler:
x
x
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x
x
x
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Råb eller udbrud fra dig når modstanderen skal slå til bolden er usportslig stil
Til og fra tennisbaner – man venter altid til banen man skal passere har spillet bolden eller servet
færdigt
Havner bolden på nabobanen kalder man, når nabobanen har spillet deres bold færdig, ”bane x, ved
lejlighed”
Kommer bolde fra nabobaner ind på ens bane under duel, spiler man bolden/point om
Er modstanderens serv er fejl/ude, returnere man ikke bolden retur men lader bolden passere - har
banen betonsidekanter returnere man bolden blødt hen i nettet. Hermed undgår man vildtfarende
bolde på banen med deraf følgende ophold i spillet for at samle dem op
Ved start af sin 1. serv skal man altid minimum have 2 bolde på sig – det gælder også kvinderne
Det er decideret farligt at spille med uopsamlet bolde på banen eller lige bag baglinien

(Alex tekst frit efter oplæg fra Galten Tennisklub - 2006)
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