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Til Holdkaptajnen m.fl.  
 

Velkommen til Dansk Padel Forbunds Padel Liga for hold! Vi er meget glade for den store tilslutning til vores 
første sæson, og vil gerne benytte lejligheden til at takke dig og dit hold for at støtte op om 
Dansk Padel Forbund og DPF Padel Ligaen. 
 

Det er vigtigt for Dansk Padel Forbund at vi kommer i gang så godt som muligt og at turneringen forløber så 
smidigt som muligt. Både deltagere og arrangør er med i et pilotprojekt, og vi er klar over at der kan opstå 
situationer vi ikke har forudset. Derfor håber vi at du som talsmand for jeres hold, vil informere 
turneringsudvalget i tilfælde af at noget opleves uhensigtsmæssigt. 
  
Turneringsudvalget har efter bedste evne forsøgt at placere alle hold i række med hold af cirka samme 
styrke. Det kan være at vi har skudt ved siden af med nogle få hold, men vi håber på forståelse, og den 
relativ korte sæson vi indleder med, betyder at man hurtigt får spillet sig en division op eller ned.   
  
Før sæsonstart skal du:  

• sørge for at holdet har betalt startgebyr på kr. 600,- til mobilepay 77505 (deadline nu!)  
• sikre dig at I er spillere nok på holdet til at holdkampe kan gennemføres trods skader mm. fra 

enkelte spillere. Vi anbefaler 8 til 10 spillere pr. hold, men det er ikke et krav.   
• gennemgå dit holds kampprogram som du finder på RankedIN (DPF Padel Liga) og sørg for at 

booke bane(r) til jeres hjemmekampe hurtigst muligt. Hvis der er datoer som af en eller anden 
årsag passer dit hold dårligt, tager du fat i modstanderholdet og ser om der kan findes ny dato for 
afvikling af jeres kamp. Den nye dato skal meddeles DPF turneringsudvalget, og gælder når 
kampprogrammet på RankedIN er opdateret med ny dato. Deadline for afvikling af holdkampe er 
den 22. november 2020.  
  

På spilledagen skal du:   
• hvis I spiller på hjemmebane, er du ansvarlig for at der forefindes matchprotokol, som udfyldes af 

begge hold inden holdkampen starter. Matchprotokol kan downloades fra Dansk Padel Forbunds 
hjemmeside her.  

• Det er altid udeholdets kaptajn der først udfylder matchprotokollen med deres tre doubles. 
Herefter kan hjemmeholdets kaptajn sætte sit hold op som han/hun finder det bedst i forhold til 
udeholdets startopstilling.   

• Umiddelbart efter holdkampen er afviklet skal hjemmeholdets kaptajn indtaste holdkampens 
resultat på RankedIN. (Dansk Padel Forbund anbefaler at du downloader RankedIN appen til 
mobiltelefonen.)  

 
Spilletidspunkt for holdkampe: 
 

• Elitedivisionen spiller lørdage kl. 13:00 
• 1. Division Gruppe A spiller søndage kl. 13:00 
• 1. Division Gruppe B spiller søndage kl. 16:00 
• 2. Division spiller mandage kl. 19:00 
• 3. Division spiller lørdage kl. 16:00 
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Det påhviler holdene at finde alternativt spilletidspunkt og dato såfremt det ikke er muligt at spille på 
ovenstående tidspunkter. Der kan f.eks. være fuldt booket i det padelcenter hvor der skal spilles.  
 
Efter sæsonen: 

• Må du meget gerne hjælpe os med at evaluere DPF Padel Ligaen, ved at udfylde det spørgeskema 
du får tilsendt i december måned.   

  
Generel information om turneringsafviklingen:  
 

• Vi afslutter DPF Padel Ligaen med Final4 stævne lørdag den 12. december hvor Danmarksmestrene 
for Hold findes. Final4 spilles mellem det bedst placerede hold fra elitedivisionen på Fyn, og de tre 
bedste hold fra elitedivisionen på Sjælland 

• Vi regner med TV dækning af Final4.   
• Ved Final4 stævne spilles ligeledes playoff kampe om oprykning fra 1. division A og B til 

elitedivisionen og nedrykning fra 2. division A og B til 3. Division.  
• Matchprotokol er klar inden sæsonstart  
• Turneringsreglerne opdateres inden sæsonstart og vil være tilgængelige på RankedIN 

  
Vi forventer at du som holdkaptajn forsøger at holde dig opdateret omkring DPF Padel Ligaen, og kan 
hjælpe dine holdkammerater på spørgsmål om turneringsafvikling osv. Vi skal selvfølgelig nok informere så 
godt vi kan løbende og i takt med at der er behov herfor.   
 
Dansk Padel Forbund opfordrer til altid at være gode værter. Hjemmeholdet kan f.eks. sørge for lidt frugt, 
grønt, lidt kage, en sodavand, en øl, lidt chips eller lignende. Det animerer til at ”hænge lidt ud” under og 
efter kampen. Der er selvfølgelig ingen tvang, og man fastsætter selv niveauet. Til Danish Padel Awards den 
29. December kårer vi sæsonens bedste værter.  
 

Vi bliver rigtig glade hvis du og dit hold vil dele billeder og/eller video fra optakt, kampe, socialt 
samvær m.m. på de sociale medier. På den måde kan I hjælpe med at vi får endnu flere spillere til at spille 
DPF Padel Liga i næste sæson. Brug meget gerne #DPFPadelLiga, #ForAlle. #DanskPadelForbund og #DPF 
når du laver opslag på sociale medier. 
 
Du og dit hold ønskes en fantastisk sæson og husk at padel er en gentlemansport!  
  
Eventuelle spørgsmål kan stilles til:   
 

Frederik Bentler     Lasse Vedersø 
fb@danskpadelforbund.dk    lv@danskpadelforbund.dk 
Mobil: 29708440     Mobil 23842302 

  
 
Med venlig hilsen  
Dansk Padel Forbund  
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