
 

 

 

 

Turneringer 2018 - klasseinndeling 
 
U10-turneringer: 
Porsche Cup: Åpen kun for 9 og 10-åringer. Oransje ball. 
 
Åpen for 10-åringer og yngre. Oransje ball. 
 
U 11-turneringer: 
Åpen for 9-11-åringer hele året. Grønn ball. 
 
U12-turneringer: 
Landsturneringen U12 (både inne og ute): Åpen for 11 og 12-åringer. Grønn ball. 
 
Race U12: Åpen for 12 åringer og 11-åringer siste halvår. Gul ball. 
 
Challenge U12: Åpen for 11 og 12-åringer. Grønn ball. 
 
Regionturneringer U12: Bestemmes av hver enkelt region. Minimumsalder er 9 år (iht 
Barneidrettsbestemmelsene). Grønn ball.  
 
U14-turneringer: 
Norgesmesterskapet U14: Åpen for 13 og 14-åringer. 
 
Masters U14: Sluttspill for de åtte beste i klassen. Kun åpen for 13 og 14-åringer. 
 
Norges Cup U14: Åpen for 13 og 14-åringer hele året og for 12-åringer siste halvår. 
 
Race U14: Åpen for 12-14-åringer hele året. 
 
Challenge U14: Åpen for 13 og 14-åringer, stengt for de 20 beste på gjeldende ranking. 
 
Regionmesterskap U14: Bestemmes av hver enkelt region. Spillere som eventuelt spiller 
en klasse opp får kun rankingpoeng tilsvarende den klassen man tilhører. 
 
U16-turneringer: 
Norgesmesterskapet U16: Åpen for 13-16-åringer (NB kun tillatt å spille en årsklasse i NM) 
 
Masters U16: Sluttspill for de åtte beste i klassen. Kun åpen for 15 og 16-åringer. 
 
Norges Cup U16: Åpen for 15 og 16-åringer hele året og 13 og 14-åringer siste halvår. 
 
Race U16: Åpen for 13-16-åringer hele året.  
 
Challenge U16: Åpen for 15 og 16 åringer, stengt for de 40 beste på gjeldende ranking.  
 



 

 

 

 
 
Regionmesterskap U16: Bestemmes av hver enkelt region. Spillere som eventuelt spiller 
en klasse opp får kun rankingpoeng tilsvarende den klassen man tilhører. 
 
U19-turneringer: 
Norgesmesterskapet U19: Åpen for 13-19-åringer (NB kun tillatt å spille en årsklasse i NM) 
 
Masters U19: Sluttspill for de åtte beste i klassen. Kun åpen for 17-19-åringer. 
 
Norges Cup U19: Åpen for 17-19-åringer hele året og 15 og 16-åringer siste halvår. 
 
Åpen U19: Åpen for 15-19 åringer. 
 
Regionmesterskap U19: Bestemmes av hver enkelt region. Spillere som eventuelt spiller 
en klasse opp får kun rankingpoeng tilsvarende den klassen man tilhører. 
 
NM lag junior: Lagturnering åpen for 13-19-åringer. 
 
Senior: 
Norgesmesterskapet utendørs: Åpen for spillere med norsk statsborgerskap. Spillere uten 
norsk pass kan ikke delta. 
 
Norgesmesterskapet innendørs: Åpen for alle spillere. Ikke krav om norsk 
statsborgerskap. 
 
Grand Prix: Åpen for alle. 
 
Klasse A: Åpen for alle. 
 
Klasse B: Åpen for alle med unntak av de 50 beste herrene og 10 beste damene på 
gjeldende singleranking. Double er åpen for alle med unntak av de 25 beste på gjeldende 
doubleranking. 
 
Klasse C: Åpen for alle med unntak av de 100 beste herrene og 25 beste damene på 
gjeldende singleranking. Stengt for spillere 16 år og yngre. Double er åpen for alle med 
unntak av de 50 beste på gjeldende doubleranking.  
 
Alle klasser med unntak av Norgesmesterskapet utendørs er åpne også for utenlandske 
spillere.  
 
Med unntak av klasse C er minimumsalderen for alle seniorturneringer 13 år. 
 
 
Svart = uendret fra 2017 
Rød = nytt i 2018 
 



 

 

 

 
 
Alle aldersinndelinger gjelder kalenderåret spilleren fyller år. 
 
Eksempel: Challenge U12: Åpen for 11- og 12-åringer. En spiller som fyller 11 år i 
desember kan spille denne klassen hele året.  
 


