
 

 

Alandia-Tour 

Alandia-Tour är klubbens interna tävling på Åland som spelas en gång i månaden på helgen. 

Man deltar frivilligt men vi tycker att tävlandet är en viktig del i elevernas utveckling samt att 

de lär sig spelets regler. Är ni osäkra på vilken klass ni ska anmäla er till kolla på 

träningsschemat vilken kategori ni tillhör. 

 

Regler och poängräkning 

Vi följer stay and play konceptet som är ett internationellt system. Bana, racket och bollar 

anpassas till elevernas utveckling. 

Kämpare (lila träningsgrupp). För erfarna tävlingsspelare. Spelas med hård boll på stor bana. 

Avgörs i bäst av tre set med start 2-2 med tiebreak till 7p i avgörande set. Avgörs i 

utslagsform med minst två matcher per deltagare.   

Juniorer A (blå träningsgrupp). För erfarna tävlingsspelare. Spelas med hård boll på stor 

bana. Avgörs i bäst av tre set med start 2-2 med tiebreak till 7p i avgörande set. Avgörs i 

utslagsform med minst två matcher per deltagare. 

Juniorer B (blå träningsgrupp). För mindre erfarna tävlingsspelare. Spelas med hård boll på 

stor bana. Avgörs i bäst av tre set med start 2-2 med tiebreak till 7p i avgörande set. Avgörs i 

utslagsform med minst två matcher per deltagare. 

Prickboll (grön träningsgrupp). Spelas med grön boll på stor bana. Avgörs i ett set med start 

2-2. Avgörs i poolspel! 

Maxi (orange träningsgrupp). Spelas med orange boll mellanstor bana. Avgörs i ett set till 

15p med start 5-5. Avgörs i poolspel! 

Midi/Mini (röd träningsgrupp).  Spelas med röd boll i serverutorna. Avgörs i ett set till 15p 

med start 5-5. Avgörs i poolspel! 



Anmälan till Alandia-Tour 

Här skapar man en egen profil och anmäler er till dessa tävlingar. Gå in via länken 

http://svtf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=32875733-EA96-4CDF-9D8C-

48D1D9B8619C  

1. Välj Registrera dig  
2. Fyll i formuläret  
3. Bekräfta din registrering via länk som du får via e-mail  
4. Logga in och välj 12 år och yngre samt för motionärer (endast spel i kategori 4). 

Denna licens räcker för att spela MLK-Tour och är kostnadsfri. 
5. Anmäl dig till Alandia-Tour online. 

Poängsystem 

Vi har också ett räknesystem för Alandia-tour för att stimulera till mycket tävlande men på 

ett avslappnat och roligt sätt. 

Kämpare, juniorer, prickboll och maxi gäller 1p för genomförd turnering. 1p för matchseger 

och en bonuspoäng vid turneringsseger.  

I miditennis 1p för genomförd turnering. Vinster räknas inte! Poängställning sätts upp på 

anslagstavlan efter varje tävling. 

Prisutdelning sker efter två terminer i början av juni 2020. 

Viktiga saker att tänka på som förälder 

-Positiv och uppmuntra ditt barn och även andra barn under tävling. 

-Tvinga inte barnen att vara med utan låt deras egen vilja bestämma tävlandet. 

-Undvik att ta en tränarroll du ska vara en stöttande förälder. 

-Fokusera inte på resultatmål. 

-Hjälp barnen med bra kost och god sömn. 

-Hjälp barnen att komma i god tid.  

Racketstorlek enligt ålder 

För att ditt barn ska kunna utvecklas optimalt är det viktigt att man spelar med rätt storlek 
på racket. Det gäller både längd, tyngd och greppstorlek på racket. Tränarna hjälper till så ni 
får testa racketar och välja rätt racket. Vi säljer sedan racketar i MLK:s shop på övervåningen. 
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