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1. OVERORDNET 

1. 1. Holdturneringen – Arla Protein Ligaen - udbydes i fællesskab mellem Dansk Tennis 

Forbund (DTF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) under 

navnet Padel i Danmark.  

1. 2. Holdkampene kan afholdes indendørs og/eller udendørs, alt efter 
klubbernes faciliteter.  

1.3.  Der kræves 2 baner til at afvikle holdturneringen (og vi anbefaler at de bookes i 3 
timer hver). 

1. 4. Turneringen består af en herreturnering, en dameturnering, en mixturnering, en 
juniorturnering (under 18 år pr. 1.1.2022) og en veteranturnering (født i 1977 eller 
tidligere). 

1. 5. Turneringen administreres af DGI og Dansk Tennis Forbund, som fungerer som 
højeste myndighed ved eventuelle tvivlsspørgsmål.  

1. 6. Kampene afvikles i perioden marts til juni 2022.  
 

2. HOLDKAMPSSTRUKTUR 

2. 1. Herrerækken udbydes i følgende rækker Arla Protein Ligaen, 1. division, 2. division, 
3. division og 4. division 

2. 2. Damerækken udbydes i følgende rækker Arla Protein Ligaen, 1. division, 2. division, 
3. division og 4. division 

2. 3. Mixrækken udbydes i Arla Protein Ligaen, 1. division, 2. division, 3. division og 4. 
division 

2.4. Veteranrækken udbydes i Arla Protein Ligaen, 1. division, 2. division, 3. division og 
4. division 



 

 

2.5. Juniorrækken (under 18 år pr. 1.1.2022) udbydes i Arla Protein Ligaen, 1. division, 2. 
division, 3. division og 4. division 

2.6. Padel i Danmark forbeholder sig ret til at slå rækker sammen, hvis det er mest 
hensigtsmæssigt i forhold til antallet af tilmeldte hold.  
 

3. HOLDKAMPSBETINGELSER 

3.1 Holdsammensætning 

Et hold består af en bruttotrup på minimum fire spillere og anbefales (mindst) 2 
reservespillere.  

Når en spiller først har optrådt på et hold, er vedkommende låst til den pågældende 
klub i Arla Protein Ligaen for resten af sæsonen.  

En spiller må gerne spille på flere af klubbens hold, dog kun på et hold i samme runde.   

Bruttotruppen til en given holdkamp består af mindst fire spillere og evt. reserver.  

For at deltage på et hold skal spilleren have oprettet en unik brugerprofil i 
DTF Tournament Software. Padel i Danmark hjælper gerne med oprettelse af 
brugerprofiler 

Brugerprofilen skal være tilknyttet den klub/forening/det center, som spilleren 
repræsenterer i holdturneringen.  

3.2 Holdopstilling 

Forud for kampstart er holdkaptajnen ansvarlig for at sætte holdopstillingen. Holdene 
sættes pr. runde, dvs. senest 10 minutter før 1. runde starter skal holdopstillingen 
offentliggøres til 1. runde og senest 5 minutter før 2. runde starter skal holdopstillingen 
offentliggøres til 2. runde.  

Til en holdkamp bruges mindst fire spillere. En spiller kan spille op til to kampe i hver 
holdkamp  

Man må kun spille én kamp med samme makker. 



 

 

I mix-rækken spilles alle kampe som mix kampe med en mand og en kvinde.   

3.3 Spilleberettiget alder 

Spilleberettigede til seniorrækken i sæsonen 2022 er personer født i 2008 eller 
tidligere.   

Spilleberettigede til Juniorrækkerne skal være under 18 år pr. 1.1.2022 

Spilleberettigede til Veteranrækken skal være født i 1977 eller tidligere.  

3.4 Kampformat- og afvikling 

En holdkamp består af 4 kampe: 4 fulde kampe bedst af fulde 3 sæt, og evt. tiebreak til 
7 i alle 3 sæt. Der spilles med no-ad i hele holdkampen  
 

4. POINTTILDELING 

Efter hver holdkamp tildeles holdene point efter følgende retningslinjer: 

 

Kampresultat Point  

4 – 0 4 – 0  

3 – 1 3 – 1 

2 – 2 2 – 2 

Efter afvikling af alle holdkampene i rækken vinder det hold som har flest point, 
medmindre der er et hold der har vundet alle holdkampene. Ved pointlighed afgøres 
rækken efter de kriterier der er opstillet i paragraf 4.1.  

4.1 Pointlighed 

Ved pointlighed afgøres rækkefølgen efter følgende kriterier: 



 

 

 

- Vinder et hold alle kampene i rækken – vindes rækken  

- Er der ikke et hold der vinder alle kampene, vindes rækken af det hold med flest 

point 

- Ved pointlighed mellem to eller flere hold afgøres rækkefølgen af følgende: 

- Flest vundne holdkampe 

- Flest vundne sæt  

- Flest vundne partier  

- Indbyrdes kamp   

 

5. PAUSER 

Spillere har ret til 10 minutters pause mellem spillerunder og 30 minutter mellem 

holdkampe. 

 

6. REFEREE 

Der er intet krav om referee til holdkampe. Spillere dømmer på deres halvdel. 

 

7. MAD 

Spillerne er selv ansvarlig for forplejning.  

 

8. PROTESTER 

Skal indleveres skriftligt senest 7 dage efter den formodede overtrædelse, og skal være 

ledsaget af et depositum på kr. 1000, der fortabes, hvis protesten ikke tages til følge.  

 



 

 

9. RESULTATFORMIDLING 

Hjemmeholdets holdkaptajn er ansvarlig for at indberette resultater i DTF Tournament 

Software senest 24 timer efter holdkampens afslutning.  

Er der udfordringer med resultatindberetningen så kontakt Padel i Danmark – vi hjælper 

gerne. 

 

10. HJEMMEHOLDETS PLIGTER 

1. Sørger for at der er booket baner til holdkampen.  
 
Padel i Danmark anbefaler 2 baner i 3 timer pr. bane (i alt 6 banetimer) til 
afvikling af en holdkamp  
 

2. Sørger for klargjorte baner.  
 

3. Sørger for bolde til opvarmning og alle kampe. Padel i Danmark anbefaler at der 
anvendes nye bolde fra start (til opvarmning) og kampene.   

 

11. HOLDKAPTAJNENS ANSVAR 

11.1 Kontakt til udeholdet 

Holdkaptajnen er ansvarlig for at kontakte udeholdet, senest 7 dage inden kampen.  

Mindst 14 dage før kampen, hvis der skulle ske ændringer eller andet relevant.  

11.2 Fastlægning af spilletidspunkter 

Som udgangspunkt spilles en holdkamp på den angivne dag i kampprogrammet. 

Hjemmeholdets holdkaptajn påsætter og indtaster de endelige kamptidspunkter 

i Tournament Software i henhold til nedenstående regler og tidsfrist.  

Padel i Danmark anbefaler på det kraftigste at fastholde dato for alle holdkampene! Det 

gør det meget nemmere at være holdkaptajn – og padelspillere. 



 

 

 

Kampdagen er tirsdag i spilleperioden 22. marts til 24. maj. 

 

Runder: Datoer: 

Runde 1 Tirsdag d. 22. marts 2022 

Runde 2 Tirsdag d. 5. april 2022 

Runde 3  Tirsdag d. 26. april 2022  

Runde 4  Tirsdag d. 10. maj 2022 

Runde 5 Tirsdag d. 24. maj 2022 

Slutspil - Øverste rækker landsdækkende slutspil Lørdag d. 4. juni 2022 

Slutspil - Øvrige rækker slutspil afvikles regionalt Tirsdag d. 14. juni 2022 

 

Starttidspunktet skal ligge mellem kl. 17:00 og 20:00.  

For alle kampe gælder:  

• Som udgangspunkt er alle holdkampe programsat til tirsdag kl. 18 i den 
pågældende spillerunde.  

• Hvis begge hold ønsker det og det bliver aftalt SENEST 14 dage INDEN terminen, 
kan der aftales en anden kampdag/starttidspunkt inden udgangen af den 
pågældende spillerunde. 

Kontakt Padel i Danmark hvis der er udfordringer med at flytte kampe. 
 



 

 

12. HOLDTURNERINGSSTRUKTUR 

12.1 Arla Protein Ligaen herrer, damer, mix, junior og veteran 

Generelt:  

• Der tilstræbes 6 hold pr. region  

• Mindst 4 spillere pr. holdkamp  

• Regionalt   

• Spilles som pulje med efterfølgende slutspil. 

• Såfremt der er stor geografisk spredning, vil en samlet pulje evt. kunne spilles 

over 2-3 weekender med 2-3 holdkampe pr. gang. Dette besluttes af Padel i 

Danmark i dialog med de tilmeldte klubber. 

• Samme klub må max stille med 2 hold i samme kategori i Arla Protein Ligaens 

øverste række. Spillerne låses fast på et hold resten af sæsonen, når de først har 

repræsenteret et hold.   

• Ved pointlighed mellem 2 hold findes det endelige resultat efter reglerne som 

nævnt i stk. 4.1.   

• Der spilles slutspil i alle rækker tirsdag d. 14. juni 2022.  

Slutspil, Mesterskab – øverste rækker:  

• De 4 højstplacerede hold i Arla Protein Ligaen i alle kategorier mødes i et Final 

Four finalestævne med semifinale og finale (og bronzekamp). Denne afvikles 

lørdag d. 4. juni midt i landet.  

• Vinderne af Final Four stævnerne i hver kategori er Danmarksmestre. 


