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I 2023 højnes kvaliteten i DPF400-rækkerne – og der sættes blot 24 DPF400-turneringer i udbud. 
Turneringerne er terminsinddelte (datobestemte) og geografisk homogent fordelt, så der bliver 
afviklet otte turneringer på Sjælland, otte i Region SydDanmark samt otte i Region Midt- og 
Nordjylland. Der skal søges aktivt af klubber og centre om muligheden for at afvikle disse events. 
 
Deltagerantal  

• Herrer: 8 eller 16 par 

• Damer: 8 par 
 
Tidspunkter for afvikling  

• Vælges frit af arrangøren 

• En 8-draw afvikles på én dag 

• En 16-draw skal afvikles over to dage 
 
Format  

• Arrangørcenter råder over ét wild card i en 8-draw og to wild cards i en 16-draw 

• DPF råder over ét wild card i en 8-draw og to wild cards i en 16-draw 

• Kampene afvikles bedst á tre fulde sæt med tiebreak i hvert sæt eller med Match Tiebreak 
som 3. sæt. Finalerne spilles dog altid bedst á tre fulde sæt med alm. tiebreak ved 6-6 

• Der seedes 25% par i hver række ud fra DPF’s rangliste 

• Turneringen spilles altid efter monrad-formatet, så alle par garanteres tre kampe i en 8-
draw og fire kampe i en 16-draw 

 
Arrangør 

• Udbud af én DPF400 for herrer og én DPF400 for damer 

• 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 til turneringen  

• Arrangør er selv ansvarlig for opsætning, promovering, lodtrækning og programlægning af 
turneringen 

• Arrangør er selv ansvarlig for kommunikationen med deltagerne før, under og efter 
turneringen 

• Arrangør fastsætter, opkræver og modtager selv deltagergebyret 

• Arrangør er ansvarlig for bolde og vælger selv, hvilket boldmærke, der spilles med 

• Arrangør sørger selv for præmier til alle rækker 

• Arrangør sørger selv for afvikling af alle øvrige rækker, ligesom programlægning, 
lodtrækningen og spilleplan også her udarbejdes af arrangøren 
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• Tilmelding til alle rækker foregår via én åben tilmelding i henholdsvis herre- og 
dameturneringen. I DPF50 og DPF25 kan der dog laves rækker med først til mølle-
tilmelding, hvor DPF’s krav om et pars maksimumpoint skal respekteres 

• Arrangør sørger for fuld resultatindberetning senest 16 timer efter en færdigspillet 
turnering, men afslutter ikke turneringen på Rankedin. Den opgave ligger hos DPF, som 
skal modtage besked fra arrangør, når alle resultater er indtastet på Rankedin 

 
Krav  

• Mindst fire baner 

• Mindst 6,0 meter til loftet 

• Nypudset glas 

• Omklædningsfaciliteter 

• Mulighed for tilkøb af forplejning – mad, drikke og snacks 

• Altid tilgængeligt personale til at udlevere bolde, indtaste resultater, svare på deltagernes 
spørgsmål m.m. 

 
 
Anbefales  

• Turneringsfotograf 

• Løbende aktivitet på de sociale medier 

• Velkomstposer til alle deltagere 

• Mulighed for opsætning af stande for turneringens sponsorer 
 
 
Eksempel på opsætning af en DPF400-turnering på Rankedin 
 

• A 
o DPF400/200/100/50/25 

• B 
o DPF400/200/100 
o DPF50 (først til mølle) 
o DPF25 (først til mølle) 

• C 
o DPF400 
o DPF50/25 (først til mølle) 

• D 
o DPF400/200 
o DPF50 (først til mølle) 
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Terminer for afvikling 2023  
 

Uge  Region 

03  SydDanmark 

07  Midt- & Nordjylland 

08  Sjælland 

     10  SydDanmark 

     11  Sjælland 

     14  Midt- & Nordjylland 

     15  Sjælland 

     18  SydDanmark 

     21  Midt- & Nordjylland 

     23  Midt- & Nordjylland 

     26  SydDanmark 

     30  Midt- & Nordjylland 

     31  SydDanmark 

     34  Midt- & Nordjylland 

     35  Sjælland 

     37  SydDanmark 

     38  Sjælland 

     41  SydDanmark 

     42  Sjælland 

     44  Sjælland 

     46  Midt- & Nordjylland 

     48  SydDanmark 

     49  Midt- & Nordjylland 

     50  Sjælland 


