
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

25 - 26 Maj i  

Vester Skerninge Tennisklub og 

Tåsinge Tennis og Padel Klub 

                     Open 2019 

Kategorier: 

• Herre A (8-12 par)  

• Herre B (16 par) 

• Dame A (4-8 par) 

• Dame B (8-12 par) 

Turneringen finder sted på de udendørs padelbaner i hhv. Vester Skerninge og Vindeby, Tåsinge. 

”Goodiebag” til alle deltagere på dagen med lækre sager fra Sydbank, Rema 1000 og Bullpadel m.fl. 

B kategori afvikles lørdag kl. 9-19, dog med semifinaler og finale om søndagen.  

A kategori afvikles kun søndag kl. 9-19.  

Turneringsprogram vil blive sendt til alle deltagere senest tirsdag d. 21 maj.  

Turneringen vil blive afviklet med gruppespil, semifinale og finale. Det er kun muligt at stille op i én 

række. Alle deltagende par vil optjene ranglistepoints. 

 

Tilmelding* via Setteo i kat. A eller kat. B og betaling af 125 kr. 

pr. spiller via mobilepay til 77505 senest d. 19. maj 2019. 

* Tilmelding er først gældende når både registrering i setteo og betaling af 

tilmeldingsgebyret er registreret.  

 
Deltagelse forudsætter DPF spillerlicens. Licensen koster 400 kr. for hele året,  

150 kr. for en måned eller 75 kr. såfremt du er medlem af en  

DPF medlemsklub. 

Ved afbud senere end 48 timer før turneringsstart opkræves fuld  

betaling. 

 Læs mere på: 

http://www.danskpadelforbund.dk/ 

Spørgsmål? Kontakt os på: 

turnering@danskpadelforbund.dk 

 

Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund har pr. 2018 indgået en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at Dansk Padel 
Forbund fremover koordinerer padelaktiviteter i Danmark. 
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I forbindelse med turneringen har vi lavet følgende aftaler med lokale erhvervsdrivende: 

• Svendborgsund Camping: 30 % rabat på både campingpladser og hytter. 

• Carlsberg Camping: 10 % på hytter og 15 % på egen campingvogn eller telt.  

• Svendborgsund Bryghus giver smagsprøver og sælger af egen produktion og Konnerup 

chokolade som de forhandler. 

http://www.setteo.com/
https://www.setteo.com/torneos/sydbank-open-2019-kat-a/
https://www.setteo.com/torneos/sydbank-open-2019-kat-b/
https://www.setteo.com/torneos/sydbank-open-2019-kat-a0sc
http://www.danskpadelforbund.dk/
mailto:turnering@danskpadelforbund.dk

