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4. december 2022 

I 2022 lancerede Dansk Padel Forbund DPF Padel Series – og afviklede seks DPF1000-turneringer 
samt en afsluttende DPF Padel Series finale. 
Erfaringerne fra disse Padel Series er nu udmundet i en ny struktur for 2023, som vi her vil 
præsentere for Jer alle. Der er naturligvis tale om en opgradering på samtlige parametre. 
Dermed træder Carlsberg Nordic Padel Series ind på scenen i 2023 – vi glæder os. 
 
Deltagerantal 

• Herrer: 16 par 

• Damer: 8 par 
 
Tidspunkter for afvikling 

• Fredag kl. 18:00 – 22:00 (lodtrækning on site kl. 17:30) 

• Lørdag kl. 10:00 – 18:00 (lodtrækning on site kl. 9:30) 
 
Format herrer 

• Arrangørcenter råder over to wild cards 

• DPF råder over to wild cards 

• Kampene afvikles bedst á tre fulde sæt med tiebreak til syv i hvert sæt 

• Fire par seedes ud fra DPF’s rangliste 

• 1. runde begynder altid fredag kl. 18:00 

• Vinderne af 1. runde går videre til kvartfinalen med start kl. 20:30 

• Taberne af 1. runde ryger i en selvstændig DPF300-række, som oprettes umiddelbart efter 
afviklingen af 1. runde med ny lodtrækning med to seedede par. Start kl. 20:30 

• Taber man i kvartfinalerne af enten DFP1000 eller DPF300, er man ude af turneringen 

• Vinderne af kvartfinalerne i både DPF1000 og DPF300 går videre til semifinalerne lørdag 

• Når man har tabt lørdag, er man ude af både DPF1000 og DPF300 

• Finalen i DPF300 afvikles altid på centre court kl. 13:30 

• Finalen i DPF1000 afvikles altid på centre court kl. 15:00 
o Arrangør sørger for musik ved sidebytte 

 
Format damer 

• Arrangørcenter råder over ét wild card 

• DPF råder over ét wild card 

• Kampene afvikles bedst á tre fulde sæt med tiebreak til syv i hvert sæt 

• To par seedes ud fra DPF’s rangliste 

• Der spilles efter det fulde monrad-format, hvor der spilles tre kampe og 
dermed om samtlige placeringer 

• 1. runde afvikles altid lørdag kl. 10:00 

• Semifinaler afvikles altid på centre court og bane 1 kl. 13:45 

• Finalen afvikles på centre court kl. 16:30 
o Arrangør sørger for musik ved sidebytte 

 

http://www.danskpadelforbund.dk/
mailto:Kontakt@danskpadelforbund.dk
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Turneringsplan ved Carlsberg Nordic Padel Series 
 
Der kan som udgangspunkt ikke afviges fra følgende tidsplan, som derfor gør sig gældende ved 
samtlige DPF1000-turneringer tilhørende Carlsberg Nordic Padel Series. Ønsker man at ændre i 
tidsplanen, skal der søges dispensation hos DPF. 
 
Der kan i de nedenstående tomme felter lægges kampe i de øvrige rækker, som centret har 
udbudt i turneringen. 
 

Fredag 
Tid CC B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Øvrigt 

17:00 Juniortræning, americano/mexicano, sponsorevent e.l. 

18:00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Forplejning 

19:15 Juniortræning, americano/mexicano, sponsorevent e.l. Forplejning 

20:30 1000 1000 1000 1000 300 300 300 300  

 
 

Lørdag 
Tid CC B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Øvrigt 

08:00          

09:00          

10:00 D1000 D1000 D1000 D1000     Forplejning 

11:15 H300 H300       Forplejning 

12:30 H1000 H1000       Forplejning 

13:45 D1000 D1000 H300 D1000 D1000    Forplejning 

15:00 H1000        Forplejning 

16:30 D1000 D1000 D1000 D1000     Forplejning 

18:00   Forplejning 

19:30         Forplejning 

20:30          

21:30          

22:30          
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Carlsberg Nordic Padel Series – til arrangørcentrene 

 

• Arrangør stiller med en kontant præmiesum på 17.500 kr 

• Arrangør stiller med den officielle turneringsbold – HEAD PRO S (Carlsberg Nordic-bold om 
muligt) 

• Arrangør stiller med minimum 8 baner til rådighed i følgende tidsrum:  
o Fredag fra kl. 17:00-22:00  
o Lørdag fra kl. 10:00-19:30 

• Arrangør sørger for sideløbende afvikling af  x antal rækker i DPF200/100/50/25-regi. 
Arrangør bestemmer selv omfanget af dette, men det forventes, at der arrangeres rækker, 
så der er høj aktivitet og kampe hele lørdagen 

• Arrangør forventes at facilitere aktiviteter fredag aften, som fungerer sideløbende med 
herrernes DPF1000/DPF300   

• Arrangør stiller med personale til at dække følgende: 
o Resultatindberetning 
o Boldudlevering 
o Teknisk support – heriblandt kendskab til centrets installationer m.m. 
o Praktisk support – hjælp til oprydning, resultatindtastning, opfyldning m.m. 
o Forplejning 
o Musik omkring centre court og/eller i lounge-områder 

• Arrangør skal acceptere og tillade, at Carlsberg Nordic er en vigtig aktør på dagen og tillade 
promovering, reklameopsætning og generel branding – herunder eksempelvis uddeling af 
produkter 

• Arrangør tildeles ubeskåret spillernes deltagergebyr på 600 kr. pr par 

• Arrangør sælger mad, drikkevarer, snacks m.v. under turneringen og er selv ansvarlig for 
alle udgifter og indtægter 

• Arrangør må gerne bruge egne sponsorer i promoveringen af turneringen, så længe det 
overholdes, at turneringens primære titel er ”Carlsberg Nordic Padel Series”. Der kan dog 
tilføjes egen sponsor (max. én) i titlen som vist herunder:  

o Carlsberg Nordic Padel Series, powered/sponsored by X 
o Carlsberg Nordic Padel Series, X open/cup e.l. 

• Arrangør er fuldt ansvarlig for præmier, programlægning og afvikling af alle øvrige rækker 
og skal huske at medtænke, at DPF sætter spilleplanen for DPF1000 og DPF300 i 
opsætningen af turneringen  

• Tilmelding til alle øvrige rækker (foruden DPF1000-rækken og evt. først til mølle-rækker) 
foregår via én åben tilmelding i henholdsvis herre- og dameturneringen 

• Arrangør står for opsætning, info, programlægning, deltagerkorrespondance på Rankedin 
med evt. support fra DPF 

• Matchi TV har mulighed for at streame fra turneringerne med kommentator, hvilket kan 
spille ind i tildelingen af terminer 

• Det anbefales, at centrene forsøger at lave en aftale med et nærliggende hotel med 
fordelagtige priser for spillerne 
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Carlsberg Nordic Padel Series - rammerne 
 
Krav 

• Mindst otte baner 

• Mindst 7,5 meter til loftet på otte baner 

• Tilskuerpladser - hvis dette ikke allerede er implementeret i centret, skal det arrangeres 

• Nypudset glas 

• Omklædningsfaciliteter 

• En lounge til ophold for spillere og tilskuere 

• Mulighed for opsætning af stande for DPF’s og  centrets egne sponsorer 

• Streaming på centre court 
 
Anbefales 

• Player´s lounge 

• Turneringsfotograf 

• Løbende aktivitet på de sociale medier 

• Velkomstposer til alle deltagere 

 
 
 

Carlsberg Nordic Padel Series – DPF’s rolle 
 

• DPF opretter og styrer tilmeldingerne til DPF1000/300-rækkerne 

• DPF sørger for programlægningen af DPF1000/300-rækkerne 

• DPF leverer præmiechecks og afvikler præmieoverrækkelserne 

• DPF leverer teknisk udstyr til musik og speak 

• DPF sørger for lodtrækningerne on site – streames om muligt via Matchi TV  

• DPF stiller mandskab til support under turneringen 
 
 
 
Datoer for afvikling 2023 
27.-28. januar  Region Sjælland 
24.-25. marts  Region Midtjylland/Nordjylland  
02.-03. juni  Region Syddanmark 
18.-19. august  Region Sjælland 
29.-30. september Region Midtjylland/Nordjylland 
27.-28. oktober Region Syddanmark 
24.-25. november Finals – lokation endnu ukendt  


