
Ketchervalg 
 
 

Gør valget let - Sådan finder du den rigtige ketcher! 
 

 
Ketcherdata som vægt, længde, RA-værdi, hovedstørrelse og rammeprofil, kan let gøre 
valget af ny ketcher mere forvirrende. Vi har derfor inddelt ketchervalget i 3 kategorier for 
at gøre det nemmere for dig som tennisspiller, at træffe det rigtige modelvalg. 
 
Ønsker du alligevel komplet data på alle ketchermodellerne, så anbefaler vi at du besøger 
leverandørens sider. 
 
En god ide er dog at læse denne side først, for at få et bedre indblik i de faktorer, der 
påvirker ketcherens spilleegenskaber. 
 
 
TENNISKETCHERE KAN INDDELES I 3 KATEGORIER: 
 
 
Power -ketchere (Tengo-Pro-Tip: K): 
 
Ketchere i denne kategori er typisk: oversize ketchere (større ketcherhoved), med bred 
rammeprofil, lette, længere end standardlængden på 68,5 cm, lavet af meget stift 
materiale, vægten er normalt koncentreret mod ketcherhovedet for at opnå nok vægt i 
træf-zonen. Disse Power-ketchere henvender sig til spillere med Kort og/eller Kompakt 
sving som ønsker mere power i sin ketcher. 
 
 
Allround -ketchere (Tengo-Pro-Tip: M) 
 
Ketchere i denne kategori er typisk: midplus ketchere (613–720 cm2 hovedstr.), middel 
rammeprofil (23-28 mm), lette (230-300 g), normalt længere end standardlængden på 
68,5 cm, vægtfordelingen kan variere fra hovedlet til hovedtung. Allround-ketchere 
henvender sig til spillere med Mellemstort ketchersving - typisk den erfarne 
motionist/turneringsspiller, der ønsker forbedret reaktionshastighed og komfort. 
 
 
Turnerings -ketchere (Tengo-Pro-Tip: L) 
 
Ketchere i denne kategori anvendes typisk af professionelle eller spillere på højere niveau. 
Disse turneringsketchere vejer mere (> 300 g), har mindre ketcherhoved (550-632 cm2), 
har tyndere rammeprofil (17-23 mm), har mere fleksible rammer, er mere hovedlette for 
bedre manøvreegenskaber. Spillere der foretrækker ketchere i denne kategori, har højt 



udviklet teknik og frembringer kraft i slagene vha. egen fysik og foretrækker derfor 
ketchere med god kontrol. Turneringsketchere henvender sig altså til spillere med Langt 
og/eller hurtigt ketchersving, der foretrækker kontrol frem for power. 
 
 

Faktorer du bør overveje før valg af ketcher 

 
 
Power: 
Power er afhængig af ketcherhovedets størrelse. Jo større ketcherhoved, jo mere power 
og omvendt. Et større ketcherhoved giver dig ligeledes et større slagfelt (sweetspot), dvs. 
du kan tillade dig at ramme bolden mere upræcist med ketcheren uden at det påvirker 
præcisionen i dit slag. Ketchere i dag varierer i hovedstørrelse fra 550 cm2 til 870 cm2, 
hvor 613-710 cm2 er den mest anvendte hovedstørrelse. Generelt set henvender et lille 
ketcherhoved sig til mere rutinerede spillere, der foretrækker mere kontrol, hvorimod et 
stort ketcherhoved henvender sig til begynderen/motionisten, der behøver mere power og 
et større sweetspot (slagfelt). 

 

Længde: 
Ketcherlængden (seniorketcher) varierer fra normallængden på 68,5 cm til ca. 71,5 cm for 
de længste. Længere ketchere giver større rækkevidde i grundslag, mulighed for mere 
kraft og vinkel i serven - generelt set får du altså mere power i grundslagene med en 
længere ketcher (alt andet lige). De fleste spillere kan uden problemer gå til en ketcher, 
der er ca. 1,5 cm længere. De fleste længere ketchere fremstilles normalt lidt lettere for at 
bibeholde gode manøvreegenskaber. 

 

Vægt & balance: 
Ketcherens vægt og balance har stor påvirkning på følingen af slagene til tennisbolden. En 
hovedtung ketcher (vægten er koncentreret mod ketcherhovedet) er mere kraftfuld, mere 
stabil og absorberer flere vibrationer end lettere ketchere (alt andet lige). En lettere 
ketcher er mere komfortabel, nemmere at reagere med og man svinger hurtigere med en 
lettere ketcher. 

Siden Wilson introducerede Hammer-teknologien i 1990, er vægten på ketcherne gradvist 
blevet reduceret år efter år. Er en let ketcher bedst? Er en hovedtung ketcher bedst? Til 
disse spørgsmål kan man ikke svare ja eller nej. Vægt og balance er individuel fra spiller til 
spiller, alt efter hvilken spillertype du er (offensiv, defensiv etc.) samt hvilken svingstil du 
har. Nedenfor fremgår fordele og ulemper ved forskellig vægt og balance: 

Tung, hovedlet ketcher: typisk en ketcher, der anvendes af professionelle spillere samt 
spillere på højt niveau. Disse ketchere betragtes ofte som ”Traditionelle” hvad angår vægt 
og balance. Ketcheren er typisk hovedlet for at bibeholde gode manøvreegenskaber. 



Denne ”turneringsketcher” har mere kontrol og er designet til spilleren som genererer sin 
egen kraft. 

Let, hovedtung ketcher: Fordelen ved denne type ketcher er bedre manøvreegenskaber 
(hurtigere reaktionstid) uden at farten formindskes i grundslagene. Ulempen ved denne 
type ketcher er dog lidt uklar. Nogle eksperter mener, at lettere ketcher ikke absorberer 
vibrationer så godt som tungere ketchere. En ting er dog klart: ved at reducere ketcherens 
vægt, vil den føles anderledes - for nogle bedre og for andre værre. Husk dog på at du 
altid kan forøge ketcheren vægt (og balance), men du kan aldrig formindske vægten! 

 

Ketcherrammens flexibilitet: 
Ketcherrammens flexibilitet har direkte indflydelse på boldens fart. En stivere ramme bøjer 
mindre og dermed mindre energitab fra bolden. En flexibel ramme bøjer mere og dermed 
mistes mere energi. En generel myte blandt tennisspillere er, at en flexibel, der bøjer 
mere, også giver mere power pga. katapult-effekten. En tennisbold har kontakt med 
strengene ca. 3-5 millisekunder, dvs. meget kortere tid end det tager rammen, at bøje 
tilbage til udgangspositionen. En ramme returnerer ikke energi til bolden, men absorberer 
i stedet for energi – mere eller mindre alt efter rammens flexibilitet. En ramme, der 
tilbyder mere power, tilbyder også mindre kontrol. Dette er dog afhængig af spillertype og 
niveau. En rutineret elitespiller foretrækker måske en flexibel ramme, da han/hun har et 
langt og hurtigt sving og selv genererer power i sine slag. For denne spiller vil en stivere 
ramme måske betyde at de fleste grundslag vil blive for lange. Begynderen eller 
motionisten vil måske opfatte, at en stivere ketcher - der bøjer mindre – giver mere 
kontrol. Dette vil måske også være tilfældet for den rutinerede spiller, der har et kort 
ketchersving. 

 

Strengemønster: 
Ketcherens strengemønster (længde- og tværstrenge) har stor betydning for ketcherens 
generelle føling under spillet. Størstedelen af ketchere i dag fremstilles med enten 16 eller 
18 længdestrenge, men enkelte modeller fås også med kun 14 længdestrenge. Man taler 
om ”åbent” strengemønster, når der er stor afstand mellem strengene (typisk 14-16 
længdestrenge). Man taler om ”tæt” strengemønster, når der er lille afstand mellem 
strengene (typisk 18 længdestrenge). 

Et åbent strengemønster bøjer mere ved boldkontakt end et tæt strengemønster. Et åbent 
strengemønster føles ikke nær så ”hårdt” som et tæt strengemønster gør (forudsat 
samme ketcher, strenge og opstrengningshårdhed). Et åbent strengemønster kan give dig 
mere topspin i bolden pga. at den større afstand mellem strengene gør at de kan tage 
mere fat i bolden. I et åbent strengemønster springer strengene dog oftere end i et tæt 
strengemønster, da strengene i et åbent mønster, har nemmere ved at flytte sig, hvilket 
slider på strengen, og i sidste ende får strengen til at springe. Et tæt strengemønster 
bøjer ikke så meget ved boldkontakt og giver derfor ikke så meget fart som et åbent 



strengemønster. Et tæt strengemønster gør at strengene holder længere tid, hvilket er 
attraktivt for hard-hitters som har et stort strengeforbrug. Et tæt strengemønster 
foretrækkes ligeledes af spillere der søger mere kontrol. 

 

TENGO PRO TIP  
Sammenhængen mellem forskellige ketcherkonstruktioner og spilleegenskaber. 

D POWER KONTROL HANDLING SWEETSPOT 
     

BALANCE 
Ketcher med balancepunkt > 34,5 cm 
Ketcher med balancepunkt < 34,5 cm 

 
større 
mindre 

 
mindre 
større 

 
dårligere 

bedre 

 
større 
mindre 

     
STØRRELSE PÅ KETCHERHOVEDET 

Ketcherhoved mindre end 630 cm² 
Ketcherhoved større end 630 cm² 

 
mindre 
større 

 
større 
mindre 

 
bedre 

dårligere 

 
mindre 
større 

     
KETCHERLÆNGDE 

Ketcher med normallængde (68,5 cm) 
Ketcher længere end 68,5 cm 

 
mindre 
større 

 
større 
mindre 

 
bedre 

dårligere 

 
- 
- 

     
RAMMEPROFIL 

En turneringsketcher (profil < 22 mm) 
En komfortketcher (profil > 22 mm) 

 
mindre 
større 

 
større 
mindre 

 
bedre 

dårligere 

 
mindre 
større 

     
VÆGT 

En tung ketcher (> 300 g) 
En let ketcher (< 300 g) 

 
større 
mindre 

 
mindre 
større 

 
dårligere 

bedre 

 
større 
mindre 

 


