TK Aros Singel- och Dubbelstege 2022
TK Aros kommer i sommar fortsätta med både singel- och dubbelstegen. Stegspelet är för både
herrar, damer, juniorer och veteraner. För att göra det så enkelt som möjligt att sköta stegen använder
vi en app TennisRungs (förutom web finns det en iPhone och en Android app).
Vi öppnar upp stegen för spel lördagen den 7:e maj. Observera att Framnäsbanorna möjligtvis inte är
spelbara ännu. Det kommer separat information om det. Givetvis ok att spela på andra banor om man
vill komma igång.
Den 15:e september korar vi vinnare i båda stegarna och delar ut priser.
Hur stegen fungerar:
Alla deltagande spelare eller par ges en initial plats i stegen. Med hjälp av appen väljer man
utmanarspelaren närmast över eller ett antal placeringar upp (max antal steg bestäms utifrån hur
många som anmäler sig till stegen) och föreslår en tid. De utmanade kan inte neka att ställa upp, men
däremot ha synpunkt på matchtid. När ni bestämt en lämplig speltid bokar ni bana. Om man inte kan
spela på Framnäs banor delas ev. banhyra mellan spelarna. De som utmanar ansvarar för att det finns
bollar. Vid vinst flyttas utmanarna upp till de utmanades position, som alltså flyttas ned en position
tillsammans med samtliga under på stegen. När de utmanade segrar sker ingenting. När man spelat
färdigt rapporterar segrarna in resultatet via appen, som automatiskt justerar stegen. Om man inte
svarar på kallelsen eller uteblir vinner utmanaren på WO (rapportera då 6-0).
Spelform: Matchformen bestäms av spelarna gemensamt innan match.
Anmälan sker så här till TK Aros stegar:
Anmäl er före fredagen den 6 maj så kommer ni med i första rankningen. Det går bra att gå med
senare men man börjar då längst ner och får jobba sig uppåt om det inte finns speciella skäl.
Anmälan sker parvis för dubbelstegen och individuellt för singelstegen. Vi behöver namn, fullständigt
personnummer, adress, telefonnummer till stegen@tkaros.se samt om ni vil vara med i singel- eller
dubbelstegen eller båda.
Information för sommarabonnemang och hur man bokar banor hittas på tkaros.se.
Det är ingen avgift för stegarna. Det som det betalas är endast medlemsavgift på 200 kr i TK Aros för
2022 och eventuellt ett sommarabonnemang.
Inbetalning för medlemskap sker till:
Swish nr. 123 042 5710 eller på Bankgiro 639-0785
Efter inbetald medlemsavgift skickas personlig inloggning tillsammans med mer info och appen, regler,
etc.

