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I takt med at der etableres flere og flere baner i Danmark, vækster udbuddet af turneringer og antallet af 

turneringsspillere med samme eksplosive kraft. 

Dansk Padel Forbund har arbejdet med at forene og strukturere såvel elite- som bredden, således at der 

Er en naturlig sammenhæng mellem udbuddet af turneringer på øverste niveau, mellemniveauet og for  

let-øvede spillere. 

Det er fortsat et vigtigt standpunkt for Dansk Padel Forbund at padel er #ForAlle, men netop  

ranglisteturneringer sigter mere efter de øvede spillere, der har lyst til at konkurrere med og mod hinanden 

om essentielle point til den danske rangliste. 

 
Turneringsstrukturen 
Den danske rangliste skal afspejle det faktuelle niveau samt deltagelsesgrad, og det betyder, at  
turneringsrækken samt den tilhørende ranglistebenævnelse skifter navn og struktur til: 
 

• DPF1000 

• DPF400 

• DPF200 

• DPF100 

DPF1000 er en helt ny overbygningsstruktur med særligt professionelle rammer, mens DPF400, DPF200 og DPF100 
svarer til den nuværende kategori A, B og C. 
Tallet angiver hvor mange ranglistepoint, der tildeles vinderen af turneringen. Der vil være begrænsninger på, hvor 
mange turneringer i de to højeste kategorier, der kan placeres landet over, samt i hvor god tid turneringen skal 
udmeldes og offentliggøres.  

 
Sportmaster Padel Series – powered by HEAD 
På eliteplan indgår Dansk Padel Forbund og Sportmaster en aftale, der skal 
gøre det endnu mere attraktivt for de dygtigste spillere at samles i de samme 
turneringer. Sportmaster Padel Series 2022 bliver for de 8 damepar og 8-12 
herrepar som ved tilmeldingsdeadline ligger højst placeret på ranglisten. 
 
Denne turneringsrække får nøjagtigt samme struktur og format.  
Der er vil blandt andet være krav til loftshøjde, præmiesum og  
generel forplejning af spillerne. Det er også værd at bemærke at  
Sportmaster Padel Series i 2022 vil have en samlet kontant  
præmiesum på min. 140.000 kr. 
 

Sportmaster Padel Series – powered by HEAD sendes i udbud hos landets  
padelcentre og -klubber allerede i næste uge (uge49). 
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