
Klubbstegen information 2023 

 

Hej! Dags för vårens Klubbstegen att sätta igång!  

Speltid och bana framgår av spelschema som ni finner på webben: Klubbstegen - Start 

(backhandsmash.nu) Där finner ni förutom spelschema även aktuella tabeller för alla grupper.  

Registrering av matchresultat sker via backhandsmash, personen som står först under varje match 

ansvarar för att resultatet noteras. 

Spelregler: 

• Inbollning max 5 minuter  
• Matchtid 60 min (ink inbollning)  

• Bollar skall vara matchdugliga 

• Matcherna 3 korta sett först till 4 game (Matchen spelas i form av tre korta set, först till 4 

game.) 

• Vid 3-3 game: Leder till tiebreak, spelaren som först uppnår 5 vunna bollar och 2 poäng 

marginal vinner setet.  

• Oavgjort/ej påbörjat set: 1 poäng till vardera spelare.  

• Ej färdigspelat: 1,5 poäng till den som leder vid matchtidens utgång, och 0.5 poäng till den 

som ligger under i setet. 1 poäng till vardera spelare vid lika många erhållna game. 

 

Ombokning av tid:  

Om den inbokade tiden inte passar er eller din motståndare inte kan spela så finns det möjlighet att 

boka om tiden.  

Kontakta Rackethallens kansli på 054-51 02 50. Ombokning sker lämpligast när Rackethallen är 

bemannad, vardagar mellan kl.7-18. Avbokning annan tid sker via mejl till: 

info@rackethallenhammaro.se.  

Avbokning skall ske senast kl. 16.00 dagen före match. Tänk på att det går att boka matchtider även 

på vardagar mellan 7-18 om det skulle passa er bättre. Meddela motståndaren och kansliet så snart 

du vet att du inte kan spela på utsatt tid.  

Avgift:  

Avgiften faktureras och omfattar bantid, 1 bollrör samt en peng till presentkort till vinnaren av 

respektive gruppfinal. Vid beräkning av kostnad, bollar, bankostnad+ slutspel samt vinstpremie. 

Medlemsavgift. (För att vara med i stegen behöver man vara medlem.) 

• 1 bollrör ingår i deltagaravgiften. Bollarna hämtas ut på kansliet. Den som står först under 

varje match ansvarar för att hålla med matchbollar.  

• Matcher som inte spelas enligt programmet och inte meddelas till kansliet 054-51 02 50, 

debiteras med 50: -/spelare.  

•  

 

https://backhandsmash.nu/clubs/hammarotk/klubbstegen/start
https://backhandsmash.nu/clubs/hammarotk/klubbstegen/start
mailto:info@rackethallenhammaro.se


Uppflyttning och nerflyttning:  

Utgångsläget är att den spelare som kommer sist i sin grupp riskerar att flyttas ner en division. 

Samma sak gäller för uppflyttning, den spelare som placerar sig på 1:a plats efter grundserien flyttas 

upp. Sedan kan detta ändras med anledning av att gruppindelningen måste göras om från säsong till 

säsong beroende på deltagarantalet.  

Slutspel/finalspel: 

De 4 första spelarna i respektive grupp avslutar med ett slutspel. Semifinaler och final Vinnare av 

finalspelet Vinnarna i den slutliga finalen belönas med ett presentkort 

Skada/förhinder:  

Om du av någon anledning tvingas avbryta Klubbstegen, meddela kansliet så att vi kan informera 

dina motståndare.  

Sista speltid: 

Matcherna skall genomföras senast den 24 april.  

 

 

 

 

 

 


